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Ansøger:

Jan Mørch Pedersen
Nuuk

Ansøgt for:

Nuuk Nordisk 2021
Nuuk

Formål:
Projekt:

Nuuk Nordisk 2021 ‐ deltagere fra hele Grønland.
Nuuk Nordisk 2021 afholdes hvert andet år og i år for fjerde gang.
Arrangementet i år har været hårdt ramt af corona og arrangørerne
har set sig nødsaget til at korte festivalen ned fra 7 til 4 dage. En del
af kunstnerne fra Norden kommer til at deltage via digitale kanaler.
Eksempelvis vil nogle musikere deltage fra eget hjemmestudie, nog‐
le forfattere vil deltage i debatter over zoom osv.
Men det betyder ikke at ambitionerne er sænket. Tværtimod gør vi
alt for at præsentere Nuuks borgere for et stort og bredt program.
Da vi rigtig gerne vil dele oplevelsen med resten af Grønland og da
vi også ønsker at præsentere Nuuks borgere for de mange dygtige
kulturaktører uden for Nuuk, ønsker vi at invitere kulturepræsentan‐
ter fra alle egne af Grønland til festivalen.
Denne ansøgning omhandler denne gruppe og alle midler fra en
eventuel donation fra NunaFonden vil udelukkende gå til at hyre
kulturaktører ind fra byer og bosteder uden for Nuuk. Donationen
vil dække transport, ophold og honorar til aktørerne, der også har
været hårdt ramt under corona‐situationen.
Invitationer:
Arrangørerne har planlagt at invitere kunstnere fra nedenstående
byer og bosteder:
Alluitsup Paa
Ammassivik
Kangaatsiaq
Ilulissat
Aasiaat
Qaqortoq
Sisimiut
Qaanaaq
Upernavik
Tasiilaq
Med normale (ikke corona‐tider) flypriser, håber vi at kunne holde
udgifterne pr. deltager til 9 ‐ 10.000 kr. inkl. ophold og honorar.
Der er tale om en deltagergruppe som kun kan deltage, hvis vi opnår
støtte fra NunaFonden.
Vi er i dialog med IT specialister omkring at streame store dele af
festivalen til byer i resten af Grønland.
Deltagere i projektet:
60 ‐ 65 fra kysten. 250 deltagere i alt.
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Ansøger:

Julie Lynge
Nuuk

Ansøgt for:

Grønlandske Børn
Nuuk
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Najorti ‐ en grønlandsk børnebisidderordning 2021.
Formålet med Najorti er at sikre, at børn og unge bliver inddraget og
hørt i egne socialsager.
Reel inddragelse fordrer som minimum følgende:
at barnet får mulighed for at forberede sig før mødet med sags‐
behandleren
at der give plads til barnets stemme ved mødet med sagsbehand‐
leren
at barnets perspektiv taget alvorligt
at barnet løbende forstår, hvad der bliver sagt til mødet med sags‐
behandleren
at barnet forstår det videre forløb efter mødet med sagsbehand‐
leren.
Najorti børnebesidderordningen har siden 2015 arbejdet for at sikre
børns inddragelse i egne socialsager.
Vi giver muligheden for at børn og unge kan have en uvildig voksen
med på deres side når der er møder med de sociale myndigheder. Vi
har igennem årene samlet rigtig mange erfaringer i forhold til at yde
den bedst mulige bistand til børn, men vi stræber hele tiden efter
at blive endnu bedre.
I den kommende periode vil vi have følgende fokuspunkter (ikke
prioriteret rækkefølge):
Lokal forankring og udbredelse:
I de henvendelser vi modtager har der det seneste år vist sig et møn‐
ster i forhold til hvor henvendelserne kommer fra. Det er i stort om‐
fang hovedbyerne i de fem kommuner, hvor henvendelserne kom‐
mer fra. Derfor ønsker vi at indgå et endnu tættere samarbejde med
kommunerne og sikre at ordningen bliver udbredt til alle byer i kom‐
munen og at den bliver aktivt brugt. Den lokale forankring kan være
svær, da der erfaringsmæssigt kan være stor udskiftning på afgøre‐
nde stillinger.
Uddannelse af bisiddere:
For at børn og unge opnår optimale sagsforløb er det nødvendigt, at
bisidderne er uddannede til opgaven. Bisidderne har brug for kon‐
krete værktøjer til deres møder med børn og unge ‐ værktøjer de får
i vores uddannelse af dem. Vi uddanner en bred skare af mennesker
med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, da forskelligarte‐
de bisidderordninger kræver forskellige kompetencer. De komme‐
nde bisiddere skal selv ansøge om at komme med på uddannelse,
være aktivt deltagende under kurset og afslutningsvis igennem de
prøver ‐ alt dette er med i den efterfølgende vurdering af den en‐
keltes kompetencer.
Det er altafgørende for os at sikre en uddannelse, der bibringer bør‐
nebisidderne de nødvendige kompetencer, redskaber og viden, for
eksempel om lovgivning på børneområdet, børns rettigheder, sam‐
taler med børn, og hvordan man varetager barnets perspektiv og si‐
krer reel inddragelse af barnet.
Uddannelsesmaterialerne er tilpasset i årenes løb og bliver stadig
løbende opdateret. Dette for at sikre at vores uddannelse er tilpas‐
set de udfordringer vi oplever i vores sager, men også at sikre at vi er

●
●
●
●
●

www.nunafonden.gl

side 2 af 65 sider

bevillingssum:

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

opdateret i forhold til lovgivning m.m.
Der vil i den næste projektperiode være fokus på opkvalificering af
allerede tilknyttede Najortis for at sikre den høje kvalitet fasthol‐
des.
Selvom ordningens overordnede mål er at børn og unge selv skal
række ud efter hjælp, må vi sande at sagsbehandlere og andre vok‐
sne også er en altafgørende brobygger mellem ordningen og barnet.
Ud over kendskabet til selve bisidderordningen skal fagpersoner og‐
så kende til værdien af børneinddragelse generelt. Siden ordnin‐
ngens start har vi undervist og informeret lærere, pædagoger og so‐
cialrådgivere i værdien af børneinddragelsen, så de på den måde ta‐
ger del i at gøre børn og unge opmærksomme på muligheden for at
få en bisidder og generelt bliver bedre til at høre og inddrage børn. I
samarbejde med kommunernes socialforvaltninger vil vi styrke vo‐
res indsats overfor sagsbehandlere. Men vores erfaring har også vist
at der er mange andre ressourcepersoner, der har behov for vejled‐
ning og redskaber til hvordan de bedst muligt støtter barnet.
Workshop skal lade ressourcepersoner og andre interesserede vok‐
sne arbejde med forskellige børnesyn forskellige cases omkring vig‐
tigheden af inddragelse af børn. Workshop målrettet sagsbehand‐
lere skal derudover fokusere på hvordan man sikrer en god arbejds‐
gang samt medvirke til at være brobygger mellem sagsbehandlere
og Najortikoordinatorer. Det er målet at sikre en Najorti bliver en
naturlig del af arbejdsgangen.
I 2021 har der indtil juli været 60 sager, stigende tal.
Ansøger:

Søren Würts
Nuuk
Arnajaraq Lyberth
Gert Ignatiussen
Tasiilaq

Ansøgt for:

Kommuneqarfik Sermersooq
Sundhed, Fritid og Kultur
Tasiilaq

Formål:

Forebyggende månedlige arrangementer for børn og unge i Tasiilaq
i 2021 og 2022.
De månedlige arrangementer er noget afdelingen har startet i 2016,
med det formål at børn og unge kan glæde sig til månedsafslutnin‐
gen med leg og bevægelse. NunaFonden har i 2018 støttet arrange‐
menter til børn og unges store glæde.
Med NunaFondens støtte kan afdelingen udvikle arrangementet
med udstyr til sport og bevægelse, kreative arrangementer inklude‐
res. Aktiviteterne vil primært være lokale, og vi indeholde alt fra
musik, kunst, sport og andre former for leg, som kan give byen et liv‐
ligt syn og muligvis give endnu større effekt til den nye generation.
En til to gange vil der komme ekstra aktiviteter udefra. Alle gange vil
der være en række lokale akiviteter.
Da arrangementerne startede i 2016 var der en markant ændring i
anbringelser af børn udenfor hjemmet, under lønudbetaling ‐ og det
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er derfor der fra kommunens side er kommet interesse i at udvikle
disse arrangementer. Vi har blandt andet med NunaFondens støtte,
rykket os når det gælder akutte anbringelser, og de har vi evidens
for. Og det vil vi gerne fortsætte med.
Kommuneqarfik Sermersooq Tasiilaq bidrager med lokaler til diver‐
se arrangementer samtidig med at kommunens ansatte også byder
ind med en masse hjælp og støtter op omkring det vigtige budskab
med at holde liv i byens borgere og udvikle børn og unge.
1.000 personer estimeret til at deltage i projektet over et år.
Ansøger:

Inge Olsvig Brandt
Nuuk

Ansøgt for:

Grønlands Ligestillingsråd
Nuuk

Formål:
Projekt:

150.000

Projekt Værdighed for Alle.
At nedbryde fordomme og producere et værdighedsspil.
Vi har alle ret til at de mennesker vi er, og derfor har måden vi taler
til hinanden på, en stor betydning i en demokratisk proces.
Fordomme og manglende forståelse for hinandens forskelligheder
svækker dialogen mellem individer og befolkningsgrupper,og de
seneste år erfaringer viser, at vi ar et stort behov for at styrke og
fremme samtalen mellem individer og befolkningsgrupper.
Derfor vil Grønlands Ligestillingsråd i samarbejde med GREATTALKS
sætte fokus på dette ved et målrettet projekt der skal ende med en
produktion af dialogkort samt et oplysningsspil, sammen med en
gruppe mennesker fra forskellige samfundsgrupper. Det ønskes gen‐
nem produkterne at nedbryde fordomme, og at fremme og styrke
den enkelte og grupperne, så alle kan føle sig ligeværdige og vel‐
komne i en samtale, der er kritisk og konstruktiv. Vi vil gerne styrke
den enkeltes mod til at være dem de er, samt styrke bevidstheden
om vores rettigheder.
Målet er ikke, at alle skal blive enige, men at vi skal udvikle og skær‐
pe evenen til at rumme vores uenighed og forskellighed. Det er en
gigantisk udfordring og kan være en smertefuld proces, men det er
fundamentet for et vitalt og bæredygtigt demokrati.
Formålet med projektet og dialogspillet er, at vi hver især bliver be‐
vidste om, at vi alle har et personligt ansvar for at insistere på den
demotraktiske og inkluderende samtale, hvor der er plads til for‐
skellighed.
Dnne proces skal synliggøres gennem en kampagne, således det ikke
kun er det endelige spil, afstedkommer debat. Undervejs i projektet
vil vi gennem forskellige medier fortælle om de dialoger og dilem‐
maer der kan opstå, når forskellige meninger, holdninger og histori‐
er mødes.
Med projektet vil vi:
1 på skolerne og uddannelsesstederne, at give børn, unge og undervi‐
serne redskab til at tale om forskelle og identificere fordomme og
fjendebilleder
2 etablere en dialog mellem individer og samfundsgrupper
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3 etablere dialogmøder på arbejdspladser, institutioner , lokalsam‐
fundet og nærmiljøet
4 starte en bevidsthed i samfundet i hele Grønland omkring anti‐dis‐
krimination.
Succeskriteriet for dette projekt er i første omgang at det planlagte
gennemføres som tidsplanen indikerer, og at leverancerne færdig‐
gøres til aftalt tid. Herudover vil effekterne kunne aflæses på antal
gennemførte spil, antal dialogmøder hos organisationer, på virk‐
somheder og institutioner. Håbet er naturligvis at denne bevægelse
bliver kendt og debatteret i alle hjørner af Grønland. Det er ønske‐
ligt at der indgås partnerskaber på tværs i samfundet med eksem‐
pelvis forebyggelsesinstanser, virksomheder og organisationer, så
der kan løftes sammen uagtet de specifikke formål en organisation
eller virksomhed måtte have.
Hvordan er projektet organiseret?
Ligestillingsrådet og GREATTALK samarbejder i dette projekt. GREAT‐
TALK's kontaktperson til Ligestillingsrådet er Inge O. Brandt. Det er
således også Inge (og Ligestillingsrådet), der træffer beslutning om
noget er et ja eller naj, alt efter GREAT TALKS præsenterer af mulig‐
heder.
I indstilling på ansøgninger på eller over 100.000,‐ kroner kommer
der til at stå mere.
25 personer er involveret i projektet.
Ansøger:

Arnakkuluk Kleist
Nuuk

Ansøgt for:

Katuaq
Nuuk

Projekt:

Katuarpalaaq ‐ Kulturudveksling med strammefrænder i andre ark‐
tiske lande, kulturorganisationer i landet og kulturarrangører i lan‐
det og lokale.
Formålet:
Formålet med projektet er at bevare og styrke brugen af, traditio‐
nelle sange og danse, og at skabe en større samhørighed med vore
inuitfrænder mod vest. Projektet passer godt til Katuaq fokus på at
styrke kulturelle oplevelser med inuit traditioner og projekter, der
styrker egen kulturel identitet.
Derudover også, at intensivere samarbejde med kulturorganisatio‐
ner og kulturarrangører i Grønland og andre arktiske egne og stam‐
mefrænder.
Projektet var oprindeligt planlagt til at ske i 2020, men blev forhind‐
ret på grund af covid‐19. Nu håber vi på at kunne gennemføre det i
marts 2022.
Inuit har på tværs af landegrænser en stærk kulturarv, som er vigtig
at udforske og udveksle i fælleskab. Projektet handler om, at dele
forskellige måder at fortælle historier på, gennem traditionel dans
og sang. Inuitfolkenes traditioner har ligheder og forskelle, som er
interessante at udforske. I nogle regioner er de gamle traditioner
mere accepterede og brugt aktivt, end i andre og i Vestgrønland har
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vi oplevet en opblomstring i trommedans de seneste år.
Formålet med projektet er, at holde i live, og styrke brugen af, tradi‐
tionelle sange og danse, samt at skabe en større samhørighed med
vore inuitfrænder mod vest. Projektet passer godt til Katuaqs fokus
på at styrke kulturelle oplevelser med inuit traditioner og projekter,
der styrker egen kulturel identitet. Derudover også, at intensivere
samarbejde med kulturorganisationer og kulturarrangører i Grøn‐
land og andre arktiske egne og stammefrænder.
Projektet var oprindeligt planlagt til at ske i 2020, men blev forhind‐
ret på grund af covid‐19. Nu håber vi på at kunne gennemføre det i
foråret 2022.
Planen er, at invitere artister fra Chukotka, Alaska, Canada, Qaanaaq,
Tasiilaq og Vestgrønland. Udover disse inddrages lokale foreninger
og institutioner og der udarbejdes et program med henblik på
udveksling af viden om de traditionelle fortælletraditioner gennem
dans og sang. Grønlands Nationalteater, skuespillerskolen og Qiajuk
har også vist interesse i deltagelse i projektet. Tanken er også, at
involvere Inngertartut, trommedanseforeningen i Nuuk. Endvidere
er der en dialog i gang med Grønlands Nationalmuseum, fordi de er
initiativtager til indsendelse af forslag om optagelsen af tromme‐
dansen i UNESCOs liste over immateriel kulturarv. Forslaget til
UNESCO vil blive godkendt i december 2021.
Der inviteres en blanding af ældre og yngre deltagere for at skabe et
samspil mellem ”det gamle og det nye”. Udover mødet mellem ud‐
nævnte, vil befolkningen få mulighed for at deltage i det spændende
møde ved workshops, pop up shows rundt omkring i Nuuk og ved en
forestilling i Hans Lyngesalen i Katuaq.
En mindre delegation vil efterfølgende tage på en turné til udvalgte
byer med budskabet om inuitternes kulturarv gennem dans og sang.
Økonomi: Katuaq har fundraiset til projektet og fundet samarbejds‐
partnere, f.eks. fonde og kulturinstitutioner.
Planlagt tidspunkt: 21.‐26. marts 2022 i Katuaq & 28. marts – 5. april
2022 på turne.
Til projektet deltager op mod 30 personer, desuden medvirker Peqa‐
tigiiffik Nuummi Inngertartut, ligesom Grønlands Nationalteater og
Skuespilleskole og Qiajuk Studios har tilkendegivet deres interesse
i at deltage i projektet.
Nationalmuseet har for nyligt også involveret sig mere i projektet og
tilkendegivet deres interesse.
Ansøger:

Kim Hansen
Helsingør

Ansøgt for:

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk

Projekt:

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse ansøger hermed i lighed med tid‐
ligere om tilskud til drift og adminstration for 2022. Vi ansøger om
150.000,‐ kroner.
Det fremgår af vores årsregnskab for 2020, at vi det år brugte lige
under 114.000,‐ kr. på administrations‐ og markedsføringsomkost‐
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ninger. De væsentligste poster i den forbindelse var administrati‐
onshonorar, revison og annoncering (offentlig indkaldelse til ansøg‐
ningsrunder). Grunden til, at vi for 2022 ansøger om et højere beløb
end 114.000,‐ kr. er grundet i generelle prisstigninger og da der mu‐
ligvis skal afholdes et arrangement i Nuuk med deltagelse fra bi‐
dragsydere og legatmodtagere. Det sidste er naturligvis omfattet af
stor usikkerhed grundet situationen med covid‐19.
Såfremt hele det ansøgte beløb ikke bliver brugt på fondens drift og
administration, så vil det resterende beløb blive anvendt til legater.
Dette i lighed med tidligere år.
På vegne af bestyrelse for Ivalo & Minik Fonden.
Op til 10 personer som modtager legater får glæde af projektet.
Ansøger:

Nuka Alice Lund
Sisimiut

Ansøgt for:

Taseralik
Sisimiut

Projekt:

Café Taseralik koncerter i 2022.
Forklaring:
For at dække dele af udgifterne til afholdelse af Café Taseralik gratis
koncerter i 2022, hermed ansøgning til NunaFonden om dette.
En åben scene er et udviklingsplatform for unge.
Taseralik Sisimiut har i samarbejde med musikskolen Serravik stået
for åben scene, som en udviklingsplatform for musikalsk udøvelse
gennem de sidste 12 år, og blandt dem som har været igennem møl‐
Gruppen har igennem Serravik lært at bruge musikinstrumenter og
brugt Taseraliks åbne scene til at øve sig. De har udviklet sig så me‐
get, at de har udgivet deres egne tekster og musik på en cd, og blev
i 2018 indstillet til en pris af KODA. Det er så vigtigt med at have mu‐
lighed for performance, som man udvikler sig som individ som sto‐
ler på sig selv, som man ikke alene udvikler med også bringer så
langt til at føre noget mere konkret med sig. Ved at træde frem med
egne tekster og musik giver også mulighed for at videreudvikle hvad
man har frembragt.
Nye udviklingsmuligheder for unge musikere.
I samarbejde med Serravik fortsætter mulighederne for at videreud‐
vikle sig via den åbne scene, og dem som træder frem på den åbne
scene har gjort det som en frivillig indsats. Nu vil vi fra Café Taseralik
betale brugerne af den åbne scene, som bruger scenen til at dygtig‐
gøre sig. Dette projekt har det i sig at fremme egne tekster og egen
musik, en gulerod til de helt unge, som kan realisere deres egne
tekster og melodier.
Vi giver de unge muligheder for nye frembringelser ved at halvdelen
af koncerterne fyldes op af unge fra Nuuk, Ilulissat, Aasiaat, Nanor‐
talik, hvor de kan komme til Taseralik og spille deres musik.
Café koncerterne bliver gratis for cafegæsterne, planen er, at man
igennem hele 2022 månedligt hver anden lørdag afholdes koncerter.
Ansøgningen til NunaFonden udgør 37% af de samlede udgifter, og
udgifterne er: Rejser, opholdsudgifter, honorar til dem som måtte
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bruge andres tekster og melodier, og endelig kost og lignende til
musikerne. Sømandshjemmet i Sisimiut har i samarbejde med Tase‐
ralik indgået aftale om opholdsrabatordning i Sisimiut på 35%, og
hjemmet er gået med til også at betale 3% af de samlede udgifter.
Lokaludvalget i Sisimiut er ansøgt for et beløb svarende til 19% af
de samlede udgifter til dem som giver koncert med egne tekster og
egne melodier. Taseralik dækker hvad der svarer til 41% af de sam‐
lede udgifter, som vedrører leje af lokaler, markedsføring, teknisk
assistance og planlægning.
19 personer er aktive i dette projekt, derudover cafégæster.
Ansøger:

Maria Camilla Kristiansen
Sisimiut

Ansøgt for:

Serravik
Sisimiut

Projekt:

Udvikling af samarbejdet mellem Serravik og Sermersuumi Nipiler‐
sornermik Ilinniarfik.
Overordnet set er projektet vigtigt for musikskolens samarbejde og
faglige sparring.
En af målene er på sigt at skabe en fælles fagtermonologi (kan
blandt andet betyde at få deltagere til at føle at de er en del af et af
et unikt fællesskab) på grønlandsk. For at skabe et grundlag for det,
vil vi gerne undervise ud fra den samme metode, blandt andet i
forhold til musikteorien. Serravik bruger Music Mind Games til at
undervise i musikteori.
I maj 2021 blev der afholdt introduktion til Music Mind Games for
samtlige lærere fra Sermersuumi Nipilersornermut Ilinniarfik (Ser‐
mersooq Musikskole), ved Jacob Froberg fra Serravik.
Under det kommende ophold i Nuuk vil Jacob forestå workshop og
fælles kompetenceudvikling indenfor MMG med underviserne fra
begge de deltagende musikskoler.
Et andet mål er at Serravik planlægger at opstarte og udvikle et blæ‐
sermiljø. I Sermersuumi Nipilersornermik Ilinniarfik har de et aktivt
blæsermiljø. Det er målet at Sermersuumi Nipilersornermi Ilinniar‐
fik skal hjælpe og inspirere Serravik i denne proces.
For at introducere Serraviks elever til det at spille et blæseinstru‐
ment afholdes der en blæserworkshop ved Titken A. Jakobsen fra
Sermersuumi Nipilersornermut Ilinniarfik. Blæserworkshoppen af‐
holdes for både Serraviks elever og elever fra Sermersuumi Nipiler‐
sornermut Ilinniarfik. Blæserworkshoppen afsluttes med en koncert.
Gennem Chiho Malu Audibert som er organist i Hans Egedes Kirke er
Serraviks elever blevet inviteret til at spille koncert i kirken. Denne
koncert fungerer desuden som afslutningskoncert på blæserwork‐
shoppen.
Der afventes fortsat endelig afklaring i forhold til om koncerten kan
afholdes i kirken på de ønskede datoer. Alternativt afholdes kon‐
certen på Sermersuumi Nipilersornermi Ilinniarfik.
Ud over disse hovedpunkter lægges der et fagligt og kulturelt pro‐
gram for eleverne så de får det optimale ud af deres ophold. Der af‐
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holdes blandt andet en koncert i Katuaq med Jacob Froberg som ele‐
verne skal ind og se.
20 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Michael Tang Markusson
Jokkmokk

Ansøgt for:

Bobbi Lo Produktion
Jokkmokk

Formål:
Projekt:

Grønlandsturné af DO AS I SAY.
I 2020 skabte Bobbi Lo Produktion den interaktive danseforestilling
DO AS I SAY med temaerne mobning og autoritet, forestillingen blev
til i et samarbejde mellem Danmark, Grønland og Sverige. Forestil‐
lingen har premiere i foråret 2021 og blev skabt af danske og svenske
kunstnere sammen med elever fra Århus Gymnasium Tilst og Malmø
Latin Skola. DO AS I SAY blev produceret med midler fra blandt andre
Augustinus Fonden.
Det kunstneriske team består af:
Koreografer og dansere: Michael Tang DK og Lava Markusson SE
Grafiker: Inuuteq Kriegen GL
Tekniker: Hans‐Ole Amossen GL
Dansere: Kristian Refslund DK, Moa Autio SE og Jens Brøndum DK
Komponist: Jonathan Lundberg SE
Grafiker: Inuuteq Kriegen GL
Bobbi Lo Produktion er blevet inviteret af flere kulturinstitutioner i
Grønland til at spille DO AS I SAY. Kompagniet har stærke forbindel‐
ser til Grønland og har både produceret og turneret med forestillin‐
gen “Noget lidt anderledes” i 2019 og 2020. Det er højt prioriteret at
fortsætte de allerede etablerede samarbejder i landet samt at kun‐
ne tilbyde unge, også udenfor Nuuk, scenekunst af høj international
kvalitet, hvilket udvikler de unges syn på kunst og vigtigheden af
kultur som en del af samfundet.
Kort om forestillingen:
DO AS I SAY er en interaktiv danseforestilling som sætter fokus på
social adfærd i forhold til problematikker i forbindelse med mob‐
ning og autoritet, forestillingens målgruppe er unge og voksne, ho‐
vedsageligt 12‐18 år. Publikum medvirker i scenerummet sammen
med danserne, en indspillet stemme giver instruktioner på engelsk
til alle i rummet og både publikum og dansere reagerer instinktivt
på det der sker. Tydelige instruktioner blandes med personlige hi‐
storier som forstærker temaet mobning og medvirker til at publikum
bliver følelsesmæssigt involverede. Forestillingen synliggør hvordan
man påvirkes af en gruppe til en ønsket eller måske uønsket adfærd.
Målet med værket er at give det medvirkende publikum adgang til
og mulighed for at reflektere over tidligere hændelser i en fiktiv
sammenhæng som synliggør mobning og diskriminering. Hvordan
påvirkes vi af gruppepres? Hvem har autoritet? Og hvorfor gør vi alle
som han siger?
Workshop:
For kompagniet er det en vigtig del af turnéen at arbejde med de lo‐
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1.‐6.
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kale unge i Grønland, derfor tilbydes der efter hver skoleforestilling
en workshop. I denne workshop arbejder vi med bevægelse, tema
og diskussion, deltageren får selv lov til at skabe bevægelser med
udgangspunkt i kropssprog og autoritet. Vi vil skabe et rum hvor man
trygt kan teste forskellige adfærdsmønstre, opleve og fjerne hierar‐
kier, samt vende op og ned på den kontroversielle forestilling om
magt og samfund. I et trygt miljø skaber vi muligheden for et omfat‐
tende selvstudie i sociale koder, hvilke bevægelser udstråler autori‐
tet? Hvad indebærer passiv mobning? Og hvordan kan man arbejde
med mobning på en ny måde?
Mål:
Målet med projektet er at besøge følgende byer i Grønland: Nuuk,
Sisimiut, Ilulissat og Uummannaq. I forbindelse med forestillingen
tilbyder vi workshops til alle fra 12 år. Vi vil spille ca. 12 forestillinger
og give mindst lige så mange workshops, målet er at nå ud til mindst
360 unge.
Samarbejdspartnere og organisering:
Bobbi Lo Produktion har hovedansvaret for organiseringen af hele
projektet, vi har flere samarbejdspartnere som har ansvar for organi‐
seringen i det omfang projektet omfatter dem.
I Nuuk har vi gode forhåbninger om at blive inviteret til at deltage i
Nuuk Nordisk Festival, kuratoren Jonas Nilsson er meget positivt
indstillet og vi er gået videre til den sidste runde i udtagelsen af
værk. I Sisimiut samarbejder vi med Nuka Alice Lund som er arrange‐
mentskoordinator på Kulturhuset Taseralik, Nuka Alice står for mar‐
kedsføring, kontakt med skolerne samt overnatninger for hele hol‐
det. I Ilulissat og Uummannaq samarbejder vi med Avannaata Kom‐
mune, i Ilulissat spiller vi på Sermermiut Kulturhus hvor Nukannguaq
Mathiesen er arrangement koordinator, hun står for markedsføring
og kontakt med skoler. I Uummannaq samarbejder vi med Ann Pilu
som er chef på byens børnehjem, hun står for indkvartering og er
ansvarlig for organiseringen. Alle kommuner er meget interessere‐
de i at vi kommer til netop dem og vi har et tæt samarbejde med de
kulturansvarlige i de respektive kommuner, deres primære opgave
er at skabe kontakt til skoler og arrangere afvikling af forestillinger‐
ne og alle er i gang med at undersøge hvordan de kan støtte projek‐
tet yderligere.
Tidsplan:
Det kunstneriske hold har prøver på forestillingen 25.‐29. oktober, i
denne periode udvikles også et længere workshopskoncept. Første
stop på turnéen er på festivalen Nuuk Nordisk 1.‐7. november, efter
festivalen rejser vi til Sisimiut hvor vi spiller på kulturhuset Taseralik
og til Ilulissat hvor forestillingerne afvikles på kulturhuset Sermer‐
miut, efterfølgende går turen til Uummannaq hvor Ann Pilu har invi‐
teret os til at spille forestillingen for byens skole og børnehjemmet
hvor vi også skal arbejde med udsatte unge.
Indledende turné plan 2021:
oktober Prøver Malmø
oktober Rejser til Nuuk
oktober dansere fri
november Forestillinger og workshops Nuuk Nordic festival
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november Rejser til Sisimiut
november Dansere fri
november Forestillinger og workshops
november Rejser til Ilulissat
november Forestillinger og Workshops
november Rejser til Uummannaq
november Dansere fri
november Forestillinger og workshops Uummannaq
november Rejser til Ilulissat
november Offentlige forestillinger
november Rejser til København
Evaluering:
Bobbi Lo Produktion laver en egen evaluering efter projektet er
udført. Vi vil undersøge hvordan det har været deltage i projekter og
arbejde sammen med Bobbi Lo Produktion, både for kunstnere og
samarbejdspartnere, derfor sendes et spørgeskema ud til alle invol‐
verede.
Bobbi Lo Produktion skriver altid en udførlig rapport som analyserer
de kunstneriske og praktiske arbejdsforhold. Rapporten sendes ud
til alle bidragsgivere samt samarbejdspartnere og den benyttes også
når vi videreudvikler og raffinere strukturer i kompagniet.
Ligestilling, mangfoldighed og interkulturelt perspektiv:
Uanset kulturel baggrund, opvækst, kønsopfattelse, handikap, iden‐
titet og identifikation med forskellige normative, eller ikke normati‐
ve grupper skal vi på lige vilkår have mulighed for at opleve, vende
og vride på strukturer så som udsathed og magt. Projektet bygger
bro mellem samfund og kultur i form af mødet mellem professionel‐
le kunstnere og unge og vi vil fremme inklusion igennem at arbejde
for både fysisk og psykisk tilgængelighed i mødet med de unge. Vi
håber også at forestillingen kan fungere som diskussionsmateriale i
skolen, angående sociale koder og hvordan kulturelle forskelle på‐
virker hvordan vi vælger at agere som individer i en gruppe.
Bobbi Lo Produktion er indsatte i de kulturelle og sociale forhold
som råder i Grønland med hjælp fra Ruth Montgomery som har en
doktor‐grad i almen sundhed med speciale i de grønlandske forhold.
Som følge af Danmarks kolonisering af Grønland eksisterer der enor‐
me sociale kløfter og store problematikker med blandt andet, selv‐
mord, børnemishandling, omsorgssvigt, alkoholisme og fattigdom.
Det er vigtigt for Bobbi Lo Produktion at alle børn uanset baggrund
kan deltage og drage nytte af dette projekt.
6 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Gunver C. Justesen
København

Ansøgt for:

Grønlandske Børn
København

Formål:
Projekt:

Sommerlejr i Kullorsuaq.
Grønlandske Børn har siden 2014 afholdt sommerlejre for børn og
unge i blandt andet Ittoqqortoormiit og Qaanaaq. I sommeren 2019
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afholdt vi blandt andet sommerlejr i bygden Kullorsuaq, i det nord‐
lige Grønland. I 2020 skulle vi blandt andet have afholdt sommerlejr i
Kullorsuaq igen. Denne blev dog aflyst grundet covid‐19. I 2021 håber
vi at det bliver muligt igen at holde sommerlejr for hele bygden.
Kullorsuaq er Grønlands største bygd, og ligger isoleret langt mod
nord, hvorfor der ikke kommer meget inspiration udefra – hverken
fra resten af Grønland eller fra udlandet.
I Kullorsuaq savner både børn, unge og voksne nye aktiviteter og
udfordringer, hvilket kan være med til at forme dem på længere sigt.
Kullorsuaq ligger langt mod nord, hvorfor midnatssolen om somme‐
ren skinner på den lille bygd døgnet rundt. I de lyse nætter vendes
der om på nat og dag, og børn og unge har ikke meget at tage sig til.
I kedsomhed driver de rundt uden at vide, hvad de skal tage sig til.
På baggrund af dette vil Grønlandske Børn i sommeren 2021, sam‐
men med fagpersoner og frivillige ildsjæle i Kullorsuaq, skabe end‐
nu en udviklende, sjov og anderledes sommer med fokus på et godt
børne‐ og unge liv, samt på at inddrage forældre i aktiviteterne og
dermed øge forældreengagementet i byen.
Årets camp vil bygge videre på de relationer og samarbejdsrelatio‐
ner, der blev skabt under lejren i 2019. Efter en henvendelse fra den
lokale Fritidsleder, om at oplære bygdens frivillige i at afholde lig‐
nende sommeraktiviteter på egen hånd, har vi indgået et tæt sam‐
arbejde om at skabe en ny lejr. På Camp Kulloq oplærer de udefra‐
kommende frivillige de lokale frivillige samt ansatte i bygdens dag‐
pasningstilbud og klubber, til at afholde en sommerlejr, således at
bygden får ejerskab over lejren og i fremtiden vil kunne afholde
lignende aktiviteter på egen hånd.
Gruppen bestående af lokale samt frivillige udefra, vil arrangere
kreative, udfordrende og sjove aktiviteter sammen med bygdens
børn, unge og voksne. Aktiviteterne planlægges i foråret i Kullorsuaq
af lokale frivillige, den lokale Fritidsleder, tidligere frivillige fra Camp
Kulloq 2019 samt en projektleder fra Grønlandske Børn. Aktivitete‐
ne vil blive planlagt ud fra lokale ønsker, behov samt muligheder, og
vil have til formål at styrke og udfordre børnenes og de unges fin‐
motorik, grovmotorik, sprogkundskaber og balance mv., ligesom der
vil være mulighed for at deltage i musik, sport og kreativt arbejde.
Som nævnt vil de frivillige i år indgå i et endnu tættere samarbejde
med de lokale fritidsklubansatte samt frivillige end tidligere. Dette
er blandt andet tryghedsskabende for børnene, som kender de loka‐
le ansatte, og som dermed bliver støttet i mødet med de 'fremmede'
og ukendte frivillige. Derudover ønsker de lokale fritidsklubansatte
at få inspiration og idéer til, hvordan de kan lave et anderledes, sjovt
og udfordrende program for brugere af klubben fremover. Samtidig
er det vigtigt at børn og unge ser på personalet som ressourcestærke
rollemodeller, således at de inspireres til selv at gøre en forskel for
andre.
Ud over de aktiviteter, der afholdes for alle i bygden, vil der være
specifikke workshops for ungegruppen, som skal forberede dem på
livet efter folkeskolen. I Kullorsuaq skal de unge forlade bygden,
hvis de vil have en uddannelse efter folkeskolen. Det kræver men‐
tal styrke hos de unge, samt mod på livet væk fra den isoleret bygd
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side 12 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

og familien. Turen vil ofte enten gå til efterskoler i Danmark 3400 km
sydpå, i Grønland eller til GU (Gymnasiet) i Aasiaat, som ligger 670
km sydpå. Kullorsuaqs børn og unge skal altså besidde en solid
robusthed, som vi ønsker at arbejde med på Camp Kulloq 2021.
Vores frivilligledere klædes således på med en lederuddannelse fra
vores projekt Sapiik, som handler om at hjælpe de ældste i
folkeskolen til at lave planer for deres fremtid. I Kullorsuaq vil vi
tilbyde en model af projektet, som er tilpasset lokale forhold.
7 internationale frivillige og 300 ‐ 400 lokale deltager i projektet.
Ansøger:

Gunver C. Justesen
København

Ansøgt for:

Grønlandske Børn
København

Formål:
Projekt:

Sommerlejr i Qeqertarsuaq.
Grønlandske Børn har siden 2014 afholdt sommerlejre for børn og
unge i blandt andet Ittoqqortoormiit og Qaanaaq.
I 2020 afholder Grønlandske Børn blandt andet sommerlejr i Qeqer‐
tarsuaq, i det nordlige Grønland.
Den lille by Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen i Diskobugten vest for
Ilulissat, og er et helt særligt sted. Diskoøen adskiller sig markant fra
resten af (Nord)Grønland ved de stejle røde vulkanske fjelde, den
vulkanske sorte strand, basaltsøjlerne og de frodige områder med
både varme kilder, orkideer og kvan. Qeqertarsuaq og Diskoøen er
målet for mange turister, ikke mindst i sommerperioden. Men Qe‐
qertarsuaq er også hjem for 841 indbyggere. Det er her 207 børn
under 18 år vokser op, finder inspiration og skaber deres drømme ud
fra. Somrene hvor skole, klubber og haller lukker, bliver ofte lange
og kedsommelige for byens børn og unge. Derfor afholder Grønland‐
ske Børn i sommeren 2021 sommerlejr i Qeqertarsuaq.
Evalueringer af Grønlandske Børns tidligere sommerlejre viser:
byens børn og unge får mulighed for at træne
deres generelle motorik, balance samt gribe‐ og
kasteevner
de frivillige tilbyder dagligt børnene nye og
anderledes aktiviteter, spil, sportsgrene og meget
andet. Børnene får dagligt nye udfordringer fra
de frivillige, samtidig med at de får mulighed for
at lære de frivillige deres egne lege og spil
de frivillige faciliterer et rum, hvor børn og unge
får mulighed for at være sammen på nye måder,
på tværs af aldersskel etc.
både børn og frivillige fortæller, at det er sjovt at
forsøge at kommunikere på et andet sprog end
deres modersmål (engelsk, dansk, kropssprog
mv.)
lejr aktiviteterne styrker det sociale sammenhold
i byen gennem aktiviteter, der understøtter
udvikling af gensidig forståelse, respekt og
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interesse for hinanden
● at forældrene gennem aktiviteter får indsigt i,
hvordan de kan deltage aktivt i deres børns liv og
bliver inspireret til, hvordan de kan fortsætte
med fælles aktiviteter for deres børn.
Camp Q vil blive drevet af frivillige ildsjæle, som vil arrangere krea‐
tive, udfordrende og sjove aktiviteter sammen med byens børn,
unge og voksne. Aktiviteter, der vil styrke og udfordre børnenes og
de unges finmotorik, grovmotorik, sprog og hukommelse, ligesom
der vil være mulighed for at deltage i musik, sport og kreativt arbej‐
de. Samtidigt får børnene mulighed for personlig udvikling samt at
opbygge nye relationer til andre børn og unge i byen, på tværs af
køn og alder. Derudover vil forældre i byen også blive inviteret til at
deltage i forskellige weekend‐aktiviteter sammen med børnene
såsom kaffemik og verdens mad. Camp Q er på en og samme tid en
sommer fuld af aktiviteter, og en måde at invitere verdens mangfol‐
digheder indenfor på, og dermed give byens børn, unge og forældre
et indblik i mulighederne i den omkringliggende verden.
16 internationale frivillige og 150 ‐ 250 lokale deltager i projektet.
Ansøger:

Arnakkuluk Jo Kleist

99.000

Eigil Petersen
Nuuk
Ansøgt for:

Katuaq Grønlands Kulturhus
Nuuk

Formål:
Projekt:

Bedre streaming udstyr til Katuaqs aktiviteter.
Formålet er at indkøbe udstyr, så det bliver muligt for Katuaq at
streame aktiviteter der sker i Katuaq i god kvalitet. Disse covid‐19
tider har fået efterspørgslen efter online / streamede muligheder
til at stige, men Katuaq har ikke udstyret til selv at lave dette i høj
kvalitet. Dette arbejde kræver både køb af udstyr og systemer til at
sende streaming, men også opkvalificering i hvordan teknikerne
skal benytte udstyret.
Indkøb af udstyr og dygtiggørelse indenfor streaming gør det muligt
for folk der fysisk er uden for Nuuk, eller uden for Katuaqs bygning,
at kunne deltage på den ene eller den anden måde i Katuaqs aktivi‐
teter. Det er ingen hemmelighed at rejser til og i Grønland kan være
omkostningsfulde og tidskrævende. Streaming kan udvide mulighe‐
derne for at have deltagere fra hele Grønland og resten af verden, og
kombinere fysisk og digital tilstedeværelse.
2 personer deltager i projektet + serviceydere + deltagere.

Ansøger:

Pavia Geisler
Kristian Jeremiassen
Jonas Hansen
Qasigiannguit

Ansøgt for:

Borgere som gerne vil lære at spille musik
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Qasigiannguit
Formål /
Projekt:

At give dem som ønsker at kunne øve sig i at spille musik mulighe‐
der. At give alle interesserede i byen til at øve sig i at spille musik.
Vil vi gerne sætte vores dygtigheder og musikalske evner til rådig‐
hed til fri afbenyttelse for næste generation og interesserede.
Jeg hedder Pavia Geisler, og har erfaring som musiker i 45 år, og jeg
vil gerne stille min erfaring til rådighed for kulturel og musikmæssig
henseende for at være med til at fremme den musikalske udvikling
i Grønland.
Jeg lever af at spille musik, og har indspillet musik på cassetter, på
cd‐ere og over internettet.
Jeg hedder Kristian Jeremiassen og støtter Pavia Geislers indsats for
at fremme udviklingen af musikkundskaber, hvor alle borgere får
mulighed for at kunne bruge musikinstrumenter, da musik er en stor
del af vores kultur.
Der er ingen spillested for musik i Qasigiannguit, vi arbejder med at
fremme mulighederne for at kunne øve sig i at spille musik.
Den igennem mange år manglende mulighed for at spille musik har
betydning en nedgang i interessen for at spille musik, og det vil vi
med vores frivillige arbejdsindsats ændre på.
Musikinstrumenterne skal kunne anvendes af alle interesserede.
Jeg hedder Jonas Hansen, jeg arrangerer musikudøvelse. Jeg er med
til at arrangere kulturbærende musikprojekter. Jeg har tidligere væ‐
ret med til at arrangere musikspilkonkurrencer i Qasigiannguit. Nu
vil vi sætte fokus på udvikling i musikspil lige fra børn og opefter.
Når alle har mulighed for at gøre brug af musikinstrumenterne, så
vil musiklivet udvikle sig mere.
3 personer deltager i projektet + mange mulige deltagere.

Ansøger:

Angerdla Kielsen Olsen
Nikku Olsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Nissi Olsennikkut I/S
Qaqortoq

Formål:
Projekt:

Julekalender 2021.
Julekalender 2021 af Nissi Olsennikkut, hvor der optages i Uumman‐
naq mens der endnu er is i området.
Det er vores mål at indspille en ny og underholdende tv‐udsendelse,
der skal sendes op til jul.
Tidsplan for projektet:
I november 2020 har vi produceret en udsendelse specielt til børn.
Vi har erfaret, at børn og voksne kunne lide vores filmproduktion,
filmen blev nemlig udsendt flere gange i Kommune Kujalleq, og det
var her, at vi fandt ud af, at interessen var stor. Vi har derfor arbejdet
videre med vores projekt, hvor vi startede op igen i løbet af januar,
hvor vi skrev manuskriptet færdigt og er nu begyndt at finde mulige
samarbejdspartnere.
6 personer deltager i projektet.

www.nunafonden.gl

95.000

side 15 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

Ansøger:

Peter Willumsen
Sisimiut

Ansøgt for:

Formål:
Projekt:

bevillingssum:

80.000
‐80.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Kalaallit Nunanni Pattagiaasartartut Kateriinnissaat
Sisimiut
Samling af harmonikaspillere i Grønland.
Denne ansøgning sigter på at samle harmonikaspillere i Grønland, og
samlingen i Sisimiut har også til formål at fremme forholdende for
harmonikaspillere.
Formål:
I Grønland er harmonikaspil blandt landets musiske rigdomme, men
dette musikinstrument bliver ikke brugt i det daglige. Forstået på
den måde, at når musikere tager på turné indgår instrumentet mere
end sjældent i deres musik. Tanken bag dette projekt kommer
blandt andet af, at instrumentet ikke indgår som et normalt instru‐
ment i hverdagsmusikken. Harmonikamusikinstrumentet kan gøres
mere interessant som er værdifuldt musikinstrument.
Samling af harmonikaspillere kan gøre det mere interessant for de
helt unge og unge. Når man spiller på en harmonika, så er det i nor‐
malen en ensom forestilling, som kommer af, at der ikke er lige‐
sindede at spille sammen med. Derfor er det meget på sin plads, at
dem som spiller på en harmonika, får mulighed for at samles. Og
endelig får dem som spiller på en harmonika mulighed for at danne
en forening, når de endelig samles, da man ad den vej får mulighed
for at samles hvert år, om ikke andet hvert andet år.
Det er også min forventning, at deltagerne i samlingen vil gøre det
at spille på en harmonika mere interessant og vedkommende, da
de rigtigt gode harmonikaspillere er meget fåtallige. Samlingen gør
det også muligt, at man kan lave en udveksling på evner på det at
kunne spille på en harmonika, da den spredt bosætning gør sit til
på det modsatte. Med dette projekt sættes der et grundlag for at
harmonikaspillere i Grønland kan samles fremover, udveksling på
hvad man er dygtig til, gøre det at lære at spille på instrumentet
mere interessant for de helt unge og unge og fremgang på området
kan kun nås ved at gå ad den vej. Jeg er meget for at frem til dette
mål for projektet, da personer som spiller på harmonika i Grønland
bør ses som enhver anden musiker, som spiller på andre instrumen‐
ter. Derfor denne ansøgning på min ide, og håber på den bliver taget
vel godt imod.
Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg har planlagt ankomst for udefra‐
kommende fra byer og bygder ud fra skibstrafikken.
Følgende byer og bygder er med:
Qaqortoq, Narsaq, Arsuk, Paamiut, Qeqertarsuatsiaat, Nuuk, Maniit‐
soq, Kangaamiut, Sisimiut, Aasiaat, Qeqertarsuaq og Ilulissat. Har‐
monikaspillere fra hele Grønland samles i perioden fra o9. august
2021 til 15. august 2021.
Jeg har dog planlagt det således, at hvis der kun kommer to fra Qa‐
qortoq i modsætning til det forventede fem, så kan man øge antallet
fra Narsaq med to. På den måde kan man opretholde flest muligt kan
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deltage ved at fastholde alle rejser frem og tilbage med skib. Som de
fleste gør, vælger vi at rejse billigst, derfor er udgifterne til billetter
og kost baseret på skibsrejser.
At jeg har valgt at placere samlingsstedet for harmonikaspillere fra
kysten, samles i Sisimiut hviler på, at vores glade og gode by er et
godt sted for at samle et kulturelt projekt, derfor er samlingstids‐
punktet sat til perioden fra o9. august til 15. august 2021. Det er
mit mål at samle harmonikaspillere fra kysten til at fremme kunsten
i at spille og helt unge og unge, som lige er startet på at spille på
instrumentet, bliver animeret til at spille og fortsætte, kun på den
måde kan vi øge antallet af interesserede.
At man begynder på at samle dem som spiller på harmonika og inte‐
ressegraden i instrumentet vil øges ved enhver samling, og mest vil
det være mærkbart for de helt unge og unge.
Alt der er godt man begynder på har et element af forebyggelse i sig,
og i dette projekt gælder det selvfølgelig også de helt unge og unge.
Det er mit mål at realisere dette projekt, da det er tiltrængt med at
fremme harmonikaspillet i Grønland. Hvis der gives en bevilling til
denne ansøgning, vil mange harmonikaspillere fra kysten blive stol‐
te og føle sig værdigt behandlet, derfor ønsker jeg inderligt, at dette
projekt bliver til noget.
55 personer bliver involveret i projektet.
Ansøger:

Jakob Søvndahl Skovaa
Nuuk

Ansøgt for:

Katuaq
Nuuk

80.000
‐3.459
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

Formål:
Projekt:

Nuuk Street Camp 2021.
Nuuk Street Camp' er et projekt, der samler unge mellem 15 og 25 år
med lyst til at udvikle deres kreative egenskaber indenfor musik,
dans, foto eller grafitti. Det er vigtigt at alle har mulighed for at del‐
tage i projektet. Derfor vil det være gratis at tilmelde sig. Med ud‐
gangspunkt i et fælles tema, som vælges af undervisere, skal work‐
shopholdene fortolke og skabe et produkt, som forholder sig til by‐
livet i Nuuk. De unge får mulighed for at arbejde sammen med andre
unge om at skabe et eller flere kunstneriske værker, som skal præ‐
senteres den sidste workshopdag.
Motivation: Hvordan ser ungdommen på deres egen by? Hvad kendetegner by‐
en? Hvem er borgerne? Hvordan adskiller Nuuk sig fra andre byer i
kraft af sin status som hovedstad? Hvilke mennesker eller områder
hører vi ikke så meget om? Hvad er de positive sider? Hvad er de ne‐
tive sider? Hvad er flot? Hvad er grimt?
Nuuk består af forskellige bydele og mange forskellige befolknings‐
grupper. Det er et sted, hvor disse forskelligheder mødes, men kan
samtidig også virke fremmed for hinanden. Kunst og kultur kan på
mange måder udtrykke de følelser, som man ikke kan sætte ord på.
Det er vores opfattelse at man, ved at forstå hinanden og kigge på
byen fra forskellige perspektiver, kan skabe et stærkere sammen‐
hold og komme tættere på hinanden på trods af forskellighederne.
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Projektet skal give et tidsbillede af byen set fra hovedstadens ung‐
dom i dag, fortolket gennem fire kunstarter: Musik, dans, foto og
grafitti. Det er vigtigt at se og høre ungdommens mening om det ur‐
bane miljø som de i høj gad er en del af og som de er med til at for‐
me. Ved at de bevidst forholder sig til miljøet kan de være med til
at skubbe det i en positiv retning og sætte fokus på ungdommens
styrker.
Deltagerne får undervejs vejledning og undervisning af to tilknytte‐
de undervisere, som har en professionel erfaring indenfor, hver sit
område. Underviserne skal give inspiration til deltagerne og give
dem værktøjer til både at skabe de værker som skal præsenteres,
men også give dem mod på at fortsætte med at udfolde sig kreativt
og reflekterende efter projektets afslutning. De unge kommer til at
skulle reflektere over deres egen by og forhåbentlig give en ejer‐
skabsfølelse og et medansvar for at skabe et fællesskab på tværs af
forskellighederne.
48 deltager i projektet (heraf 8 undervisere).
Josef Kajangmat
Birthe Jeremiassen
Nuuk

Ansøgt for:

Uummatip Nipaa, erinarsoqatigiit
Nuuk

Formål:
Projekt:

Sangkorturné til Tasiilaq.
Vi har som et sangkor sat os for at tage en tur til Tasiilaq, vi forsøger
at være dér på Nationaldagen, for at være sammen med en gruppe
medborgere, som normalt ikke modtager besøg. Vi vil også gerne
lære sangkorene fra Tasiilaq at kende, og vil vil stable fælles fore‐
stilling med sangkor med dem.
10 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Jakob Søvndahl Skovaa
Nuuk

Ansøgt for:

Katuaq
Nuuk

Formål:

Fællesskab, kultur og natur er de vigtigste bestanddele i Katuaqs
familiefestival, som i 2021 afholdes for syvende gang.
For nuummiut er Qooqqut Festival en prioritet og samlende begi‐
venhed, hvor familier kan tilbringe kvalitetstid sammen, fælles om
kultur og midt i naturen.
Qooqqut Festival er en helt særlig tilbagevendende og gratis kultur‐
begivenhed midt i naturen. Programmet er kulturarvs‐ og kultur‐
identitetsbevarende. Festivalen udvider horisonter gennem sam‐
arbejde og kulturudveksling med nordiske og arktiske lande.
Qooqqut Festival har siden 2015 haft stor succes med at samle det
bedste af de kulturelle rigdomme vi har i landet: Vores måder at
være sammen på i naturen, et stærkt kunstnerisk program og kul‐
turelle workshops, hvor man kan læse mere om vores kultur, samt

Projekt:
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bevare og udvikle den i fællesskab.
Årets tema er IMAQ:
Havet har i tusinder af år været vores kilde til føde, vores veje på
rejsen med hundeslæde eller qajaq og hjemsted for Havets Moder.
Det er et element som man viser respekt og taknemmelighed for.
Ligeså gavmildt som det kan være, viser den sig også fra sin barske
side. Havet er samtidig det der binde Grønland sammen og som gi‐
ver mulighed for at folket kan mødes og udveksle historier, kunst
og kultur.
Deltagere:
250 personer i projektet.
Mange sejler selv til og fra festivalen.
Ansøger:

Ane Qujaukitsoq
Qaanaaq

Ansøgt for:

Peqqinneq Sunngiffillu Qaanaaq
Sundhed og Fritid, Qaanaaq
Avanaata Kommunia
Qaanaaq

Formål:
Projekt:

Aasivik Qaanaaq 2021.
Sundhed og Fritid i Qaanaaq i Avannaata Kommunia ønsker at stable
Aasivik denne sommer. Borgere uden midler til at komme væk
hjemme fra for at deltage i sommerstævnet og for at der bliver mu‐
lighed for at fjerne skrald fra naturområderne.
Sommerstævnet finder sted på Qeqertarsuaq (Herbert Ø).
Vi ønsker at invitere musikgruppen ASUKI.
250 forventes at deltage i projektet.

Ansøger:

Karl Davidsen
Maniitsoq

Ansøgt for:

Karl Davidsen
Maniitsoq

Formål:
Projekt:

TV‐udsendelse om nedlagte bygder.
Formålet med dette tv‐program er, at lave et tv‐program som fortæl‐
ler om nedlagte bygder og bosteder i det nu daværende Maniitsup
Kommunia. Det starter med lidt syd for Atammik nordgående op til
Kangaamiut, hvor stedkendte deltager på rundrejse, hvor der ind‐
spilles til et tv‐program. Det er planen, at projektet kommer til at
indeholde 6 dele, hvis der opstår behov for det, kan antallet øges.
KNR‐TV har givet tilsagn om at sende programmet, på den måde
kommer projektet rundt i hele landet.
Målet er at strækningen fra nærheden af Atammik, nærmere Toqqu‐
saaq, nordover mod Kangaamiut, nærmere Timerliit, hvor der for‐
tælles om nedlagte bygder, en vigtig fortælling som giver mulighed
for bevaring af minder, på den måde gives der mulighed for at en‐
hver kan se delprogrammerne på YouTube. Der er sat navne på del‐
tagerne i programmerne, mennesker som har kendskab til stederne
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der skal gives fortælling om. For at gøre programmerne seværdige
ved blandt andet at anvende droner, desuden indgår leje af et større
fartøj, da de stedkendte efterhånden er ældre og de har behov for
at rejse forsvarligt rundt.
9 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Nanna B. Butters
København

Ansøgt for:

ZeBU
Børne‐ og Ungeborgerscene
København

Formål:

ZeBU ‐ Børne‐ & Ungeborgerscene er producent på projektet, der er
skabt i samarbejde med Bergen Borgerscene og freelancekunstner‐
ne Naleraq Eugenius og AneMarie Ottosen fra Grønland.
Familien Norden ‐ en ny saga for og med unge.
Projektet har til formål at udforske og skabe dialog om temaer i rela‐
tion til fænomenet familie i individuel, lokal og nordisk kontekst
blandt unge i alderen 13 ‐ 25 år. Vi vil lade unge fra Grønland mødes
med unge fra Danmark og Norge i et ungeinddragelse scenekunst‐
projekt, hvor de udveksler deres syn på begrebet familie i en fore‐
stilling som undersøger fænomenet familie på tværs i Norden.
I projektet deltager:
I Grønland: 2 ‐ 5 unge spillere i alderen 18 ‐ 25 år. 30 unge, der bi‐
drager til forestillingen med fortællinger i alderen 13 ‐ 25 år. 500 pu‐
blikummer i alderen 13 ‐ 25 år. 7 professionelle scenekunstnere. I
Norge og Danmark deltager ligeledes ca. 440 personer.

Projekt:

70.000

Ansøger:

Aviaaja Geisler
Jane Nørgaard Gai
Nuuk

Ansøgt for:

Grønlands Idrætsforbund
Nuuk

Formål:
Projekt:

Aktive dagsinstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq.
Det er vigtigt, at vores børn lærer glæden ved bevægelse og sport
tidligt i livet.
I samarbejde med daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq
ønsker vi at gøre det let og ligetil for personalet i daginstitutionerne
at tænke krop og bevægelse ind i børnenes hverdag.
Derfor vil vi i samarejde med virksomheden Kids Sport udvikle nogle
aktivitetspakker, der består af både rekvisitter og aktionskort, så
personalet let kan sætte børnene i gang med sjov motion, samtidig
med at de prøver nye sportsgrene og lege sammen.
Aktivitetspakkerne tager udgangspunkt i Grønlands Idrætsforbunds
specialforbund, så der udvikles nogle temakasser med sportsudstyr
samt masser af legende aktiviteter på flotte kort, der er nemme at
håndtere for både børn og voksne.
Alle daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq modtager fem
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aktvitetspakker i løbet af et år, som de beholder og kan bruge som
de har lyst.
Projektet bygger ovenpå Kommuneqarfik Sermersooqs erfaringer og
udfordringer med at arbejde med pædagogisk idræt i dagtilbudde‐
nde. Indsatsen evalueres løbende, med henblik på at tilpasse ind‐
satsen og udvide indsatsen til de resterende kommuner.
300 medarbejdere og 1.500 børn i alderen 0 ‐ 6 år deltager i projek‐
tet.
Ansøger:

Arnarulunnguaq QujaukitsoK
Qasigiannguit

Ansøgt for:

Pitsaaliuinermi siunnersorti sunngiffimmilu ataqatigiissaarisoq
Kommune Qeqertalik
Qasigiannguit

Formål:
Projekt:

Ansøgning om tilskud til scenelysprojektører.
I forbindelse med realisering af fritidstilbud til borgerne med aktivi‐
teter i Forsamlingshuset, det være sig med: scenekunst, dans, ud‐
stillinger, underholdningskunst og andre emner er der brug for sce‐
nelysprojektører, det gælder også fælles aktiviteter udendørs. Det
er vigtigt med lysprojektører for at gøre aktiviteterne bredere inte‐
ressante. Det vil også være med til at give unge, som har dygtiggjort
sig i lysføring mulighed for udvikling, blandt andet derfor er det vig‐
tigt med egnet udstyr.
Ikke oplyst antal deltager i projektet + borgere i Qasigiannguit.

Ansøger:

Line Poulsen
Nuuk

Ansøgt for:

Ernisussiortut Kattuffiat (EK) ‐ Den grønlandske Jordemoderforening
Nuuk

Formål /
Projekt:

Støtte til event 'At rejse for at føde ‐ hvor er min familie? Konse‐
kvenser af adskillelse af familierne i forbindelse med fødsel'
Ernisussiortut Kattuffiat (EK) inviterer til konference for at sætte fo‐
kus på vigtigheden af at familien er samlet når et nyt familiemedlem
skal fødes. Således har vi, i anledning af at WHO har udnævnt 2020
til at være 'Year of the Nurse and the Midwife', grebet chancen og
holder en konferende for både medlemmer, tværfaglige samar‐
bejdspartnere og andre interessenter. Fokus er at tydeliggøre de
konsekvenser, det har for den tidlige tilknytning og forældreskabet,
når man adskiller familierne den sidste del af graviditeten, under
fødslen og de første dage efter fødslen.
Vi har sigtet højt og formået at få psykolog, ph.d. og klinisk specia‐
list, Svend Aage Madsen til at deltage med sine oplæg om mænd
som fædre, forældreskab og tilknytningen mellem børn og forældre
samt psykolog, Henrik Dybvad Larsen med oplæg om den prænatale
og perinatale psykologis perspektiv på at rejse for at føde. Derud‐
over vil der være oplæg fra jordemoder og ph.d. Ruth Montgomery
Andersen om UNICEF om børns rettigheder og en uddybning af
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hvorfor det er så vigtigt at MANU er blevet indført og prioriteres i
Grønland.
100 forventes at deltage i projektet.
Ansøger:

Malene Nielsen
Elise Bruhn
Nuuk

Ansøgt for:

CykelDrengene
Danmark

Projekt:

Foredrag med CykelDrengene.
Da der er for lidt foredrag og oplæg for unge synes vi, at dette kan
være et input til de unge.
Hvem er CykelDrengene?
CykelDrengene er to unge mænd ‐ Niclas og Emil ‐ med mod på livet
og med en række mentale værktøjer i rygsækken efter flere store
bedrifter i deres unge liv.
CykelDrengene vandt femte sæson af DR1's program Alene i Vild‐
marken. Foruden denne imponerende sejr har CykelDrengene væ‐
ret på jordomrejse på cykel i alt 24.391 km. De tog afsted som 21 åri‐
ge knægte og kom hjem som mænd.
I dag holder CykelDrengene foredrag i Danmark for alt fra 7. klasse
til handicappede børn og unge, til socialt udsatte til topledere.
Niclas er halvt grønlænder, da hans far er fra Østgrønland.
De unge under uddannelse i Grønland har brug for andre unge som
forbilleder. Der er brug for mentale værktøjer, målrettethed og selv‐
indsigt til at klare sig gennem livets udfordringer.
Foredragene vil handle om CykelDrengenes helt særligt styrke, som
er der positive energi samt deres mentale værktøjer. I foredragene
vil de blandt andet belyse disciplin, målrettethed, accept, motivati‐
on, selvindsigt, perspektiv, horisont, bevidsthed, positive affirmati‐
oner, at konsultere, evaluere og meget mere.
Foredragene har i den grad til formål at inspirere andre unge til at
leve og ikke overleve. Indstilling er altafgørende ‐ for uanset om du
tror, du kan eller ikke kan, så har du ret.
Grønland har brug for iværksættere og ledere, der har motivation og
som magter selvledelse.
CykelDrengene til gøre tilhørerne klogere på, hvordan man kan blive
bedre til at lede sig selv, samt give værktøjer til at motivere både
medarbejdere og sig selv.
CykelDrengene vil give et indblik i, hvad deres livsrygsæk indehol‐
der af nøgleord. Noget af det de vil fortælle om er:
selv‐iscenesættelse
at sætte perspektiv
anerkendelse og anerkend
Program:
1 foredrag i Sisimiut for ældste trin og HTX
1 foredrag i Nuuk for ældste trin
1 foredrag i Nuuk for GU, NI Nuuk m.v.
1 foredrag i Nuuk for iværksættere og ledere

Formål:

Mågruppe 1:

Målgruppe 2:

●
●
●
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Ca. 1.000 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Nguujuk Petrussen
Nanortalik

Ansøgt for:

Ilaqutariit Illuat Nanortalik
Nanortalik
Kommune Kujalleq

Formål:
Projekt:

Aktiviteter for ungerådgiver 2021.
Vi indsender en ansøgning så brugere af Familie Centeret får mulig‐
hed for at komme væk fra byen.
Hvert år tager vi på rensdyrjagt arrangeret af South Greenland Boat
Charter, hvert år er der unge, som fanger deres første dyr, hvor 4 ‐ 5
unge deltager og 3 ‐ 4 ansatte voksne deltager, rensdyrjagten finder
sted i Arsuk Fjorden. Dem vi samarbejder med plejer at komme med
et tilbud og normalt 25.000,‐ kr. for den samlede rensdyrjagt.
Vi kommer også hvert år på lejrskoleophold, hvor 16 ‐ 17 børn del‐
tager, og i år er det planen, at både Qaqortoq og Narsaq også kom‐
mer på lejrskole, og lejrskolen er i Tasermiut, hvor der er mulighed
for ørredfangst og besøg på fårefarme.
Det er planen, at vi kommer to gange på lejrskole.
Vi regner med, at sortsidefangsten gennemføres i øerne ud for Na‐
nortalik og det er South Greenland Boat Charter, der også arrangerer
fangstturen, fangstturen tager 3 dage, hvor 4 ‐ 5 unge deltager.
Vi håber på, at ansøgningen bliver taget godt imod, og det kommer
vores brugere til gode, også at projektet har forbyggende elemen‐
ter i sig.
40 ‐ 50 personer påregnes at deltage i projektet.

Ansøger:

Tina Kragelund
Aarhus

Ansøgt for:

Radio4
Aarhus

Formål:

Ansøgning om støtte til reportageserie fra Grønland.
Formål / Programmet:
Forskning viser, at danskerne mangler viden om det moderne Grøn‐
land. Det vil vi ændre på. Vi vil bruge 300‐året for Hans Egedes an‐
komst til Grønland som anledning til at lave et portræt af Grønland
anno 2021. Da det Grønland, der er i dag, på godt og ondt er formet
af 300 års sameksistens med Danmark, vil vi vise, hvordan historien
påvirker nutiden.
Radio4 påtænker derfor at producere seks reportageprogrammet,
der skal sendes i radioen og udgives på podcast i løbet af sommeren
2021.
2 personer deltager i projektet.

Projekt:

Ansøger:

64.500

60.000

Sofie Hoffmeyer
Paninnguaq Rickelt
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Ivaaraq Nielsen
Qaqortoq
Ansøgt for:

Værestedet Neriusaaq
Qaqortoq

Formål:
Projekt:

Projekt for 2021.
Børn og unge som har massive problemer opvækst ‐ omsorgssvigte‐
de som har ingen ressourcer i deres daglige dag på skolen i deres
fritidsaktiviteter dem som har allerede er startet tidligt dårlig livs‐
stil begyndt ryge cigaretter ryge hash ‐ tænke og begår selvmord ‐
eller prøvet og begår selvmord desværre mere og mere blevet dag‐
lige dage og dem der har ikke råd til og sejle eller ferie til andre by‐
er. Når en gruppe skal rejse eller sejle, det børn og unge skal altid
samarbejde hinanden. Og komme tættere på deres gruppe unge og
børn, som vi vil også håbe på deres tillid til voksen.
Denne projekt skal den bare ikke enegang behandling der skal være
længere varende projekt.
Kan være helårs projekt med forskellige handlinger, vi kan tænke
hvad er årsmåned (sæson) ‐ fx: Forår maj måned: Fange klapmyds,
og lave den til tørre og spæk (Grønlandske provienter). Rensdyrjagt
til Qassimiut. En uge lejrskole i Tasermiut.
Vores klienter børn og unge er ca. 20 ‐ 30 personer, det vil sige ca.
5 ‐ 6 grupper. Og enkelte vis.
Dermed børnenes forældrer / familie visiteret til familie centret,
dette er et intentiveret behandlingstilbud børn og unge i Kommune
Kujalleq.
Denne projektbeskrivelse eller ansøgning kan vi ikke undvære ‐ som
ungerådgiver er vi altid standby. Vores kære børn og unge har det
brug for og være sig selv engang imellem i deres egen lille verden
med en professionel medarbejder.
12 børn og 2 voksne deltager i projektet.

Ansøger:

NunaFonden
Nuuk

Ansøgt for:

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Nuuk
Nuuk

Formål /
Projekt:

Dimission 2021. Legater 2021. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opga‐
ver. Legater til de tre med de højeste gennemsnitskarakterer. De en‐
kelte GUX uddannelsessteders figtherpriser, humørpriser og uddan‐
nelsestedet pris.

Ansøger:

Jørn Holbech
Kirsten‐Marie Roed
Tasiilaq

Ansøgt for:

Tasiilami Alivarpi

55.000

50.000
‐50.000
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Tasiilaq
Formål:
Projekt:

Tilskud til legeplads for de små elever.
Vores legeplads er forsømt og børnene mangler udfordringer. Lege‐
pladsen bruges af mange i de to pauser og også om eftermiddagen
og i weekenderne.
Explorer Dome er et godkendt klatrestativ.

Ansøger:

Johan Olsen
Aasiaat

Ansøgt for:

KNQK
Landsdelene Nord, Vest og Øst
Aasiaat

Formål:

Første sammenkomst mellem landsdelsafdelingerne i det nordlige
Grønland, det vestlige Grønland og det østlige Grønland i Ilulissat.
Festligholdelse af første sammenkomst, præsentation, fælles spis‐
ning og festligeholdelse i forbindelse med KNQK arrangement i
2021.
Dette projekt blev først mulig efter nye retningslinjer for forsam‐
lingsregler i forbindelse med covid‐19 nødreglerne. Det er blandt
andet årsag til, at en lokalafdeling ikke har kunnet nå at indsende en
ansøgning om tilskud til samme projekt.
192 personer deltager i projektet.

Projekt:

50.000

Ansøger:

Lena Olsen
Nuuk

Ansøgt for:

Lena Olsen
Maliina Jensen
Susanne Jensen
Hanne Bruun
Sara Flindt
Yelena Arakelow
Antoni Berg
Ìris Maria Leifsdóttir
Nuuk / Island

Formål:
Projekt:

Samferða | Ingerlaaqatigiinneq.
Samferða | Ingerlaaqatigiinneq er et voksende kollektiv af kunstne‐
re der iværksætter et innovativ kommunikation mellem Grønland og
Island, som skaber tværfaglige installationer, inspirert af en genfor‐
bindelse med natures elementer.
Vi udvikler værktøjer, som unge kan oprette forbindelse til individu‐
elt udtryk gennem en sårbar kunstnerisk rejse med at udforske hi‐
storie og identitet inpireret af det kulturelle og individuelle forhold
til den jord vi kommer fra.
Vi ser, at Grønland og Island har mere til fælles end vi har erkendt og
forstår, at der er et nyt nødvendig samtale om opfattelsen af, hvor‐
dan vores samfund opfatter hinanden.
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Vores projekt sigter mod at skabe en sikker platform til at udforske
dette og skabe kommunikation gennem kunst, genbesøg og antænd‐
else af magi i historierne om vores forfædre i forbindelse med den
jord vi kommer fra.
Vi mener, at kunst er et kraftfuldt værktøj til at vække en intimitet
med natur, og at det er vigtigt at udvikle en følelse af omsorg mod
miljøet for at beskytte det. I vores serie af workshops, udforsker vi
en bred vifte af kunstneriske medier til at etablere et stærkt funda‐
ment af værktøjer, der er nødvendige for at uddybe dette forhold
med en velafrundet tilgang, som derefter vil bygge bro over alle vo‐
res historier og ideer til performanceinstallationer.
8 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Gunnar Petersen
Amalie Ostermann
Nuuk

50.000

Ansøgt for:

Nuummi Innarluutillit Peqatigiiffiat
Nuuk

Formål:
Projekt:

Sommertur til Ameralik Fjorden.
Vi er en lokalforening der varetager vores medlemmers interesser,
vi har sidste år 60 medlemmer, vores medlemmer er ældre personer
med mere eller mindre handicaps.
Vi plejer at tage til Naalersitaq, Ameralik Fjorden i uge 34, hvor vi
bliver der 1 uge, deltagerne har godt af at komme ud til naturen og
slappe af. Bestyrelsen fanger sæl/rensdyr og fisker helleflynder og
deler ud til deltagerne, så de har noget til vinteren.
30 ‐ 35 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Hjørdis Viberg
Tasiilaq
Søren Würz
Nuuk
Anette Molbech
Helsingør

50.000
‐50.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Ansøgt for:

Den Rejsende Forfatterskole
Helsingør
i samarbejde med
Kommuneqarfik Sermersooq
Ungdomskulturhuset i Tasiilaq
Tasiilaq

Formål:

Indvielse af Ungdomskulturhuset Igdloo i Tasiilaq: Koncert og sam‐
spils‐event mellem Nanook og unge fra Tasiilaq.
Ungdomskulturhuset indvies ved en event i uge 37 som inddrager de
unge i Tasiilaq. Her deltager også de fonde som har bevilget penge
til husets opførelse. Koncerten med Nanook er en sampilskoncert
hvor Frederik og Christian Elsner optræder med deres musik i Ung‐
domskulturhuset og inviterer uge til at spille med dem. Det er såle‐
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des både en koncert og en inkluderende samspils‐event for og med
de unge i byen. Forud for koncerten vil Nanook lave en musik‐work‐
shop hvor unge inviteres ind til at deltage. Dette foregår i det nye
Ungdomskulturhus.
Ungdomskulturhuset er etableret som et sted hvor unge kan være
og hvor de kan udøve forskellige aktiviteter herunder spille musik.
Der er musikøvelokale i det nybyggede hus og der er doneret instru‐
menter til de unge allerede i 2017 i forbindelse med projektet,
Fremtiden tilhører og' 'Siunissaq uagut pigaarput'.
Indvielseskoncerten er både en kulturel og en social aktivitet. Dette
ligger helt i tråd med det, huset er bygget til og for: Nemlig inklusion
af de unge i social‐kulturelle aktiviteter og et sted for de unge ‐
uden alkohol og med det formål at øge trivsel, livsmod og sammen‐
hold blandt unge i Tasiilaq.
3 + lokale deltagere.
Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk

Formål:
Projekt:

Landsindsamling 2021, midler til at hjælpe pårørende.
Fondens bidrag til årsindsamling 2021 til det gode formål: At samle
midler til at give hjælp til pårørende til kræftramte. En kræftramt
bliver hjulpet, men ægtefæller, samlevende og børn bliver også
hårdt ramt, men det er meget småt med hjælpen, økonomisk såvel
som lægefagligt, for eksempel psykologhjælp.
Landsindsamlingen vil resultere i, at der sættes fokus på mere hjælp
til pårørende.

Ansøger:

Hjørdis Viberg
Tasiilaq
Søren Würtz
Nuuk
Anette Molbech
Helsingør

Ansøgt for:

Den Rejsende Forfatterskole
Helsingør
Ungdomskulturhuset Igdloo
Tasiilaq
Søren Würtz
Kultur og Fritid på Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk

Formål:
Projekt:

Der søges om penge til at holde:
1.
samspils‐musikworkshop for og med unge med bandet Nanook, ved
Frederik og Christian Elsner og 1 lydmand, den 18. november 2021.
2.
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koncert for alle i Tasiilaq med Nanook, den 19. november 2021.
3.
workshop for unge i Ungdomskulturhuset om filmproduktion med få
og enkle midler (mobiltelefon) og visning af filmen om Karl Sivertsen
(Sumé) som har været en stor musisk inspirationskilde for bandet
og for mange andre musikere i Grønland. Frederik og Christian har
produceret en film om Karl Sivertsen (Sumé), filmen blev produce‐
ret for ingen penge og der blev brugt meget enkle produktionsmid‐
ler til at gøre det. Filmen er ikke blevet vist før, og det vil være en
stærk inspiration på mange måder ‐ musisk og kunstnerisk samt helt
konkret ‐ hvordan gør man egentlig, den 18. november 2021.
Nanook har en stor fanskare i Tasiilaq og er til stadighed en inspira‐
tion for mange unge musikere. Samtidig ligger både Frederik og
Christian Elsner på sinde at give noget videre til de unge i byen. Det‐
te vil foregå i form af workshop omkring musik og filmproduktion ‐
se ovenfor. Workshoppen vil ligge i uge 46 og Nanook har sat den i
kalenderen.
Hvis det ligger i uge 46 kommer det til at ligge umiddelbart forud for
en kunstnerworkshop, hvor Den Rejsende Forfatterskole i samarbej‐
de med Igdloo og Kommuneqarfik Sermersooq har planlagt en spæ‐
ndende kunstnerworkshop for unge i byen. Forfatter, Niviaq Korne‐
liussen og billedkunstner, Gudrun Hasle vil gæste byen sammen vil
de to kunstnere arbejde med at få unge til at udtrykke sig kunstne‐
risk i ord og i billeder.
Det har Kommuneqarfik Sermersooq allerede bevilget støtte til,
men det har været udsat på grund af covid‐19. Nu er det således
kalendersat til uge 46 og 47.
På denne måde vi vi kunne lave en samlet indsats for og med de
unge med fokus på kunst og musik i en række aktiviteter der rækker
ud til byens unge og som også vil være synlige for resten af byen,
som vil kunne lytte til Nanooks koncert og til Niviaqs oplæsning.
Ungdomskulturhuset Igdloo vi få endnu et boost i form af aktiviteter
i november.
Niviaq og Gudrun samt Frederik og Christian Elsner vil arbejde med
de unge med hver deres kunstart, litteratur, billedkunst og musik.
Samtidig strækkes indvielsen af huset over en længere periode
nemlig til november hvilket kan give både brugerne / de unge og
byen inspiration ved et højt kunstnerisk og inddragende aktiviets‐
niveau. Samtidig vil det bane vej for yderligere omtale af huset og
af positive historier fra Tasiilaq.
Om huset: Ungdomskulturhuset Igdloo er etableret som et sted hvor unge kan
være og hvor de kan udøve forskellige aktiviteter herunder spille
musik. Der er et musikøvelokale i det nybyggede hus og der er do‐
neret instrumenter til de unge allerede i 2017 i forbindelse med
projektet 'Fremtiden tilhører os' / 'Siunissaq Uagut Pigaarput'.
Koncerten er både en kulturel og en social aktivitet. Dette ligger i
tråd med det, huset er bygget til og for: Nemlig inklusion af de unge
i social‐kulturelle aktiviteter og et sted for de unge ‐ uden alkohol og
med det formål at øge trivsel, livsmod og sammenhold blandt unge
i Tasiilaq.
3 personer deltager i projektet. 2 musikere og 1 lydmand. Desuden
www.nunafonden.gl
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deltager lokale interesserede i Tasiilaq.
Ansøger:

Petra Linda Clasen
Ilulissat

50.000
‐50.000

Ansøgt for:

Sermermiut Kulturhus
Avannaata Kommunia
Ilulissat

Formål:
Projekt:

Hinnarik og Venner til julekoncert.
December er den mørkeste måned på året i Ilulissat, omtrent den
koldeste periode, og en glad tid for børn, som tæller ned til jul. For‐
målet med det påtænkte arrangement er, at børn i en tid med mørke
og kulde kan sidde i varmen i et kulturhus og opleve glæde med ju‐
lestemning, lytte til glade toner og glade budskaber, som børn bli‐
ver betaget af. I Ilulissat kan børn lytte med glæde til Hinnarik og
hans ven, julestemning og julemusik midt i mørketiden og kuldeti‐
den, hvor de kan opleve lyse øjeblikke og dans, og det er hvad vi
gerne vil arrangere, hvis vi opnår tilskud.
Maksimum 500 personer deltager i dette projekt.

Ansøger:

Annette Maahr Hansen
Nuuk

Ansøgt for:

Dronning Ingrids Hospital
K2, Kirurgisk Område
K2, Børneafdelingen
Nuuk

Formål /
Projekt:

Julegaver til SANAs Børneafdeling på K2, Kirurgisk Område, børn på
Intensivafdelingen og eventuelle medrejsende børn på M2.
Nyfødte og barslende mødre fra kysten på Patienthotellet og andre
medrejsende børn og unge på andre afdelinger får også julegaver.

Ansøger:

Mille Bærholm Hansen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Trivselsprojektet
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Udbetalingsaktiviteter.
Formålet med projektet er at afvikle aktiviteter på udbetalingsdage
for unge i alderen 15 ‐ 30 år. Aktiviteterne skal opfordre de unge til
at fravælge rusmidler og samtidig inspirere dem til at vælge andre
omdrejningspunkter i det sociale liv og fællesskaber.
Baggrund og problem:
Mange unge i byen får udbetalt uddannelsesstøtte eller løn. Denne
dag og de efterfølgende er en anledning for de unge til at feste, ind‐
tage alkohol og for nogle unge også andre rusmidler. De unge beskri‐
ver, at de ofte har brugt deres før næste udbetalingsdag. Konse‐
kvenserne kan være mange, økonomiske, sundhedsmæssige (fysis‐
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ke og psykiske), sociale, ulykker, hærværk osv. Der ses derfor et be‐
hov for at tilbyde de unge anderledes aktiviteter, som fordrer til
andre omdrejningspunkter for socialt liv og fællesskab.
Trivselsprojektet har i april 2021 afviklet en rusmiddelfri påskefesti‐
val for unge i Qaqortoq i samarbejde med relevante enheder i Kom‐
mune Kujalleq (herunder Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyg‐
gelse i Kommune Kujalleq, Allorfik Kujalleq, Højskolen, Fritidsklub‐
ben, museet med flere). Festivalen havde til formål at tilbyde aktivi‐
teter i dagene, hvor mange unge havde fri. Aktiviteterne skulle virke
som et alternativ til rusmidler og som inspiration til at skabe fælles‐
skaber uden rusmidler. Trivselsprojektet var under festivalen an‐
svarlig for en ungecafé. Caféen var samlingspunkt for festivalen. I
samarbejde med en gruppe højskoleelever blev der forberedt og
serveret forskellige retter, kager, kaffe og andre alkoholfrie drikke
til billige priser. I caféen var der forskellige aktiviteter for de unge:
åben scene med koncerter, brætspil, faglige oplæg, kreative aktivi‐
teter m.m. Caféen og festivalen var meget populær og de unge be‐
skrev, at aktiviteterne var attraktive for deres sociale fællesskab.
Samarbejder:
Der vil i vinteren 2021 ‐ 2022 blive etableret samarbejde med de lo‐
kale uddannelsesinstitutioner i Qaqortoq samt Kommune Kujalleqs
Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyggelse. For hver institution
udpeges der en nøgleperson, som vil være den ansvarlige og binde‐
leddet mellem institutionen og de andre nøglepersoner.
Desuden vil der være tilkoblet to idrætsstuderende fra SDU i et
praktikforløb fra januar til april 2022. Disse vil medvirke til at udvikle
aktiviteter, styrke samarbejdet internt samt udarbejde et skriftligt
produkt, der evaluerer projektet.
Målet for samarbejderne er at etablere et tværfagligt og fælles an‐
svar, således projektet kan forløbe selvstændigt og kontinuerligt i
fremtiden.
Aktiviteter:
Målet er på sigt, at uddannelsesinstitutionerne selv skal varetage
(herunder planlægge, afvikle og evaluere) aktiviteterne. Målet er at
oprette en turnusordning blandt institutionerne, så institutionerne
skifter mellem at facilitere aktiviteterne.
Afhængigt af institutionernes kompetencer og interesser kan aktivi‐
teterne være idrætslige, kreative, kulturelle, madlavining med me‐
re. Aktiviteterne skal være tilpasset målgruppen, så de oplever til‐
buddet som attraktivt.
Tidlig indsats:
Trivselsprojektet vil også tilbyde aktiviteter for brugere af Tidlig Ind‐
sats. Familierne tilbydes aktiviteter, der fordrer til samvær og at
styrke relationen blandt børn og forældre.
Unge i alderen 15 ‐ 30 år i Qaqortoq deltager i projektet.
Alle unge i aldersgruppen udgør principielt målgruppen. Der rekrut‐
teres unge gennem uddannelsesinstitutionerne i byen, for eksem‐
pel, Højskolen, Campus Kujalleq (herunder via kollegiepædagoger),
udskolingen i folkeskolen, Majoriaq, Ungdomsklubben med flere),
men tilbuddet er også for unge, der er i lærlingeforløb, i arbejde el‐
ler helt står uden for ovennævnte aktivering.
www.nunafonden.gl
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Ansøger:

Karen Buus
Ilulissat

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Ilulissat
Ilulissat

Formål /
Projekt:

Julehjælp til udsatte børn i:
Uummannaq med 10.000,‐ kr.
Upernavik med 10.000,‐ kr.
Qaanaaq med 10.000,‐ kr.
hvor der ingen lokalafdeling er.
Julehjælpen vil blive uddelt som et gavekort til Pisiffik eller Pilersu‐
isoq, som kan bruges til mad og legetøj ‐ og ikke alkohol, tobak eller
lignende.
Grundet den nuværende og kritiske corona situation i Upernavik og
Qasigiannguit giver NunaFonden oveni ekstra ordinært julehjalp til:
Qasigiannguit med 10.000,‐ kr. ekstra
Upernavik med 10.000,‐ kr. ekstra
begge steder er hårdt ramt af corona, og hvor familierne har brug for
ekstra hjælp.
Kalaallit Røde Korsiat, Ilulissat dækker hele Nordvestgrønland, og
har især fokus på børn og udsatte i samfundet.
Mange i Qasigiannguit og Upernavik arbejder 40 timer om ugen til en
timeløn på 92,50 kr., og levet meget efter en fangst og friskeri traditi‐
on. Dette betyder at de lever fra dag til dag, og med de vejrmæssige
udfordringer dette giver dem. Dog har den nuværende corona situa‐
tion i Grøland gjort at mange familier i Upernavik og Qasigiannguit er
meget hårdt ramt.
50 antal personer berøres af projektet.

Ansøger:

Mudi Kramer Berthelsen
Nuuk

50.000

49.500
‐874
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Mudi Kramer Berthelsen
Fabrizio Barzanti
Per Arnfjord
Nuuk

Formål:
Projekt:

Ilisimasat Nalituut.
Formålet er vidensdeling gennem 10 podcasts på grønlandsk til den
grønlandske befolkning. De 10 podcasts tager udgangspunkt i 10 uni‐
versitetsuddannede om deres bachelorprojekter og specialer.
Hvad:
Mudi har søsat projektet i samarbejde med Ilisimatusarfik, Grøn‐
lands Universitet 10 podcasts / radio udsendelser med fokus på spe‐
cialer og bachelor opgaver, hvor udsendelserne skal være tilgænge‐
lige for alle.
Podcast / radio udsendelsernes indhold vil blive lavet i samarbejde
mellem Mudi og Ilisimatusarfik. Ud fra et gæsts perspektiv, arbejdes
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der med hovedoverskrifter og emner, som tager udgangspunkt i gæ‐
stens viden og erfaring om enkelte bacheloropgaver / specialer, som
kan gavne Grønland rigtigt meget. Herunder et ønske om at videre‐
give viden til befolkningen, samtidig med at de får rollemodeller.
Generelt skal programmerne give befolkningen i Grønland en større
forståelse af deres historie og kultur. Emnerne skal vælges ud fra de
forskellige opgaver, som gæsterne har lavet.
Ilisimatusarfik engagerer hermed Mudi Kramer Berthelsen til at ska‐
be podcast / radio udsendelser, hvor alle de 10 vil også sendes på
KNR Radio (såfremt KNR accepterer dette), Ilisimatusarfik vil mar‐
kedsføre på deres website og på deres alle sociale medier.
17 personer deltager i projektet.
Ansøger:

NunaFonden
Nuuk

Ansøgt for:

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Aasiaat
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Dimission 2021. Legater 2021. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opga‐
ver. Legater til de tre med de højeste gennemsnitskarakterer. De en‐
kelte GUX uddannelsessteders figtherpriser, humørpriser og uddan‐
nelsestedet pris.

Ansøger:

NunaFonden
Nuuk

Ansøgt for:

Campus Kujalleq
GUX Qaqortoq
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Dimission 2021. Legater 2021. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opga‐
ver. Legater til de tre med de højeste gennemsnitskarakterer. De en‐
kelte GUX uddannelsessteders figtherpriser, humørpriser og uddan‐
nelsestedet pris.

Ansøger:

NunaFonden
Nuuk

Ansøgt for:

Sanaartornermik Ilinniarfik
GUX Sisimiut
Sisiamiut

Formål /
Projekt:

Dimission 2021. Legater 2021. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opga‐
ver. Legater til de tre med de højeste gennemsnitskarakterer. De en‐
kelte GUX uddannelsessteders figtherpriser, humørpriser og uddan‐
nelsestedet pris.
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Ansøger:

Naleraq Eugenius
Fabrizio Barzanti
Nuuk

Ansøgt for:

Naleraq Eugenius
Fabrizio Barzanti
Nuuk

bevillingssum:

45.000

Formål:
Projekt:

Uanga Timera tour, del 3. (Uanga Timera = Min Krop).
Dette projekt har til formål at børn åbner sig mere på en sund måde,
med hensyn til følelser, farver og igennem en kraftfuld forestilling.
Vi vil med forestillingen gerne give børn redskaber til at reagere
inden der sker noget skidt eller inden seksuelt misbrug finder sted,
og de skulle gerne blive i stand til at bruge disse redskaber. På den
måde kan vi nå frem til, at børn bliver i stand til at reagere hurtigere
og tidligere.
Turnéen: Nu er vi i gang med planlægge turnéen, og skoler på kysten er blevet
kontaktet. Dertil er de skoleklasser som blev misset sidste gang og‐
så blevet kontaktet for at realisere projektet der, og der bliver nu
også lagt planer for dette.
Vi har delt turnéen med Uanga Timera i tre dele, hvor det vigtigste
er at vise forestillingen for folkeskolekasser.
I første tour var der tale om: Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat,
Qasigiannguit og Qeqertarsuaq.
I den anden tour var der tale om: Qaqortoq, Narsarsuaq, Narsaq, Na‐
nortalik, Igaliku, Alluitsup Paa, Eqalugaarsuit og Qassiarsuk.
Nu på den tredje tour vil vi komme til: Qaanaaq, Upernavik, Tasiilaq,
Paamiut og Uummannaq.
2 + 3 og fremmødte i 5 byer deltager i projektet.

Ansøger:

Utoqqaat Peqatigiit
Nuuk

Ansøgt for:

Utoqqaat Peqatigiit
Nuuk

Formål:
Projekt:

Kolonitur / sommertur til Naalersitaq.
Ældreforeningen i Nuuk, Utoqqaat Peqatigiiffiat Nuuk, ansøger her‐
med for at kunne komme på tur Naalersitaq.
20 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Ane Berthelsen
Nuuk

Ansøgt for:

NAIP
Nuuk

Formål:
Projekt:

Kulturudveksling i Uummannaq.
Vi har planlagt en kultur udveksling i Uummannaq i samarbejde med
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foreningen Niorsu, hvor vi skal lave forskellige workshops i løbet af
ugen, derefter laver vi en forestilling, alle er velkomne til at deltage
i workshops og til forestillingen
8 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Juaaka Lyberth
Nuuk

40.000

Ansøgt for:

Yuaka Tamat Intertainment
Nuuk

Formål:
Projekt:

Tegnekortfilmen Det Smukkeste Juletræ.
En forkortet udgave af min bog, verdens smukkeste juletræ, så den
får ca. 30 minutters tegnekortfilm. Selve fortællingen indtales, der
kommer musik til, og gøres spændende. Jeg selv står bag selve for‐
tællingen. Marc F. Rosbach laver tegningerne, og det samme gør han
med den tekniske del af produktionen. Hans Ole Amossen kommer
til at stå bag musikken. Fortællingen indtales på grønlandsk, og der‐
udover laves en dansk version, og andre sprog, for eksempel vil man
hurtigt kunne lave en engelsk version.
Da bogen udkom i første oplag på grønlandsk og dansk var det en
succes. I 2019 blev bogen indstillet til Nordisk børn‐ungdoms litte‐
raturpris og Vestnordisk børnelitteraturpris.
3 ‐ 5 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Anda Nathanielsen
Qeqertarsuatsiaat

Ansøgt for:

Anda Nathanielsen
Qeqertarsuatsiaat

Formål:
Projekt:

Aaffarsuit ved Qeqertarsuatsiaat.
Jeg hedder Anda Nathanielsen, jeg arbejder som pedel på skolen, nu
på 22½ år. Jeg er medlem af Bygdebestyrelsen de seneste 4 år. Da
jeg ikke stiller op igen får jeg mulighed for at tage mig til mine inte‐
resser, herunder rensdyrjagt. Hvis I har interesse for at høre nærme‐
re kan I blot kontakte mig. Aaffarsuatta findes i vores fjord, hvor der
er minedrift som har fuldstændigt omringet området, og inden der
bliver lukket helt til, vil vi prøve at nå frem til området. Det skal gø‐
res inden de kulturelle værdigheder forsvinder helt. Vi ser frem til
at høre fra Jer. Hvis vores ansøgning kommer igennem, så kan vi få
os et bankkontonummer oprettet til det.
Aaffarsuit kender dagens unge ikke til mere, kulturelt værdigheds‐
område. Årsagen er den, at rensdyr de seneste år er kommet helt
frem til det kystnære områder. De seneste år har unge igen og igen
sagt, at 'Nu må I gøre noget inden det går helt galt deroppe, I må og
skal informere om Aaffarsuit, det er jo ved at gå i glemmebogen'.
Dette er også rigtigt, den seneste generation kender ikke mere til
Aaffarsuit. Vi har virkelig brug for støtte til sagen.
Vi har sat os for at starte den 15. august, og vi bliver 10 personer. Der
kommer nogen fra Nuuk for at transportere os frem og tilbage, to

40.000
‐40.000
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fartøjer, og to andre fartøjer, som skal transportere os fra Qeqertar‐
suatsiaat.
10 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Pilutaq Lundblad
Nuuk

Ansøgt for:

Pilutaq Lundblad
Nuuk

Formål:
Projekt:

Produktion af kortfilmen Puisi.
Korfilmen Puisi handler om sælfangst. En kortfilm som bliver til ved
anvendelse af nyeste moderne udstyr. Formålet med Puisi er at vise
verdenen omkring os, hvor vigtigt sælfangst er på vores levevis. Det
er ikke nemt at fange en sæl, der skal flere års erfaring til at lære
sælens levevis. Sælfangst udføres bæredygtigt og med nænsomhed.
Det er også formålet, at enhver som har interesse i sælfangst og har
interesse i produktion af film, får mulighed for at se ved hjælp af
topmoderne midler kunsten i at fange sæler. På den måde bliver
denne produktion også en måde at vise de filmtekniske muligheder.
Selvfølgelig får de kulturinteresserede mulighed for at se hvordan
man fanger en sæl, og svært det egentlig er, og ved hjælp af kortfil‐
men får vi mulighed for bevare fangsten på film, som nok er så vig‐
tigt for vores efterkommere at have kendskab til.
De fleste som bor i landet, besøgende og turister har noget kend‐
skab til sælfangsten i helhed.
Hvordan kan vi følge med i sælfangsten, som vi har en fornøjelig er‐
faringer med topmoderne udstyr?
Forestil dig at du fra en dronevinkel kan se selv fangsten af sælen.
Sælfangerens bevægelser er så hurtige, at man kun kan følge godt
med i slowmotion gengivelser. Forestil dig at du fra en undervands‐
fotoapparat (Go pro under water) apparats vinkel kan se hvad der
sker med sælen. Forestil dig hvad du fra afstand ikke har mulighed
for at se med nærfoto kan se hvad der sker, når man flænser sælen
(MacroProbe). Forestil dig at kunne se sælfangerens naturoplevel‐
ser hele vejen rundt (360 Camera). Forestil dig at at kunne se hvor‐
ledes sælen bliver til mad, hvor du også ad den vej kan se hvorledes
grønlænderne har forsynet sig selv med mad.
Kortfilmen vil blive til i nær samarbejde med en erfaren sælfanger,
som har også har respekt for naturmiljøet omkring ham. Produktio‐
nen kommer til at foregå på vandet, noget af produktionen kommer
også til at foregå i hjemmet.
Korfilmen Puisi bliver en hård nysser, da blod også vil fremkomme
som en del af fangsten. Delformålet er at ruske op i folk, da man ad
den vej kan starte debatten om sælfangst, på den måde kan man se
fangsten som noget forsvarligt fra en grønlandsk synspunkt.
3 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Vinni Birkedal
Nuuk
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Ansøgt for:

Nuutoqaq Nuuk Lokalmuseum
Nuuk
Paamiut Museum
Paamiut

Projekt:
Formål:

Imarsuaq ‐ Havets Veje Vestgrønland.
Nuuk Lokalmuseum har inviteret kunstgruppen Tura Ya Moyas rej‐
sende 20 fods mediecontainere til Vestgrønland, hvor den vil besø‐
ge Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og Nuuk og skabe et værk om Havet.
Projektet inviterer unge fra skolerne USK (Nuuk), Atuarfik Tuiisaq
(Paamiut) og Qeqertarsuatsiaat skole til at udforske det store hav
'Imarsuaq' og dets veje.
Sammen med deltagende nordiske og grønlandske kunstnere og
musikere, laver de unge tegninger og musik til udendørs lys‐instal‐
lationer.
Parallelt afholdes indendørs udstillinger, trommedans workshop og
koncert.
Kunstcontaineren er udrustet med lyd og projektionudstyr så man
kan projicere fra containeren ud på omgivelserne og skabe et even‐
tyrligt blikfang i natten.
I dagtimerne afholdes ungeworkshop og containeren åbnes for pu‐
blikum og input.
Efter mørkets frembrud vises lysshow, der bliver skabt specielt til de
steder de finder sted og som vil forvandle den gamle Kolonihavn i
Nuuk med lys og lyd.
De unge menneskers deltagelse skaber et unikt medejerskab i pro‐
jektet, når de ser deres egne værker som del af et professionelt pro‐
jektioner på mur af is og klippe, forvandler by og bygd som fyrtårn i
et unikt grønlandsk og nordisk værk om vor livsvigtige fødekæde og
nabo, havet.
Projektet har fået støtte fra to nordiske fonde, som har støttet Imar‐
suaqs afholdelse i Vestgrønland. Workshopdelen, som vi søger til‐
skud til fra NunaFonden er estimeret til at koste 40.000,‐ kr. (+ trans‐
port, rejse, diæter og ophold).
Efter containerens besøg i Grønland vil den rejse videre til Norge og
Sverige, hvor den også viser billeder og kunst som de unge har skabt
undervejs. En stafet af kunstnerisk historiefortælling fra storby til
bygd, fra borger til kunstner, fra ung til gammel.
5 kunstnere og musikere + ca. 100 børn og unge deltager i projektet.

Ansøger:

Helga Nielsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Helga Nielsen
Qaqortoq

Formål:
Projekt:

På kolonitur med børn.
Jeg er i samarbejde med forældre til børn med autisme og ADHD,
som sidste år lavede gentagende kriminalitet gået i gang med et
projekt som en kolonitur.
Børn som er unge drengebørn begår gentagende gange kriminalitet,

www.nunafonden.gl

bevillingssum:

40.000

side 36 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:
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hærværk, tyveri og sniffer stoffer har godt af at komme på kolonitur.
De skal prøve at fiske og fangst. Gå en tur i fjeldet, og skal på fiskeri
og bruge kroppen for at gøre det.
Baggrund:
Det er målet at børn som er unge og som socialforvaltningen og sko‐
lesystemet har under vingerne kan komme lidt væk.
Og børn som ikke har mulighed for at komme væk fra byen eller
bygden får mulighed for at komme lidt væk.
Formål:
Børn som er unge som begår overtrædelser i byer og bygder kommer
på kolonitur er målet, så de under kolonituren kan få ordentlig
mundtlig vejledning til at vælge en bedre vej.
Forældre som har udvist frivillig interesse kan komme med. Helga
står for børneattester. Helga Nielsen er også projektleder.
Resumé af projektet:
Børn som er unge er i aldersgruppen 12 ‐ 13 år som har udvist inte‐
resse for kriminalitet i byer og bygder kommer på kolonitur.
Og disse børn er kendte for at lide af autisme og ADHD.
Vi rejser med de unge på kolonitur, så de i sommertiden får ændret
deres omgivelser. På den måde kommer de unge i naturen, i stille og
rolige omgivelser, hvor de kan få fortalt at deres vej med kriminali‐
tet ikke er et fornuftigt valg. Under kolonituren får de forklaret hvad
henvendelsesrammen Tusaannga er for noget.
Hvis de efter folkeskolen skulle vælge at blive fanger hvad de skal
være forberedt på og de må og skal prøve at fiske, i hvert fald prøve
noget nyt.
En forældre som er fanger kommer med, forældre med interesse i
sagen og frivilligt arbejde kommer også med. Alle deltagere skal
fremvise en børneattest.
Ansøger:

Paninnguaq Lyberth
Nuuk

Ansøgt for:

Dronning Ingrids Hospital
K2, Afdeling for Mave og Tarme
Nuuk

Formål /
Projekt:

Hjemliggørelse af to enestuer til patienter også fra kysten, som til‐
bringer den sidste del af deres sygdomsophold på hospitalet. Pati‐
enterne fra hovedsagelig fra kysten, hvor det ikke er muligt at passe
dem i deres hjembyer / hjembygder.

Ansøger:

Mona Torp
Johanne Knudsen
Trine Hansen
Nuuk

Ansøgt for:

NANU BØRN
Nuuk

Formål:

Projekt julehjælp 2021.

www.nunafonden.gl

35.620

35.000

side 37 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

Projekt:

Hvert år arrangerer NANU BØRN julehjælp til familier med børn bo‐
sat i hele landet og dette år er ingen undtagelse, selvom der har væ‐
ret skift i bestyrelsen hos NANU. Mit navn er Mona, og jeg har netop
overtaget driften af NANU efter dygtige Krissie. Julehjælpen er den
største motivation til at drive værket videre, og med denne ansøg‐
ning startes netop dette projekt.
NANUs rolle er at indsamle så mange midler som muligt. Disse mid‐
ler fordeles således: 1.000 kr. pr. familie, samt 500 kr. pr. barn. Disse
midler omsættes til gavekort hos Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq
landet rundt. Gavekortet bruges så til indkøb til julen, således fami‐
lier landet rundt kan fejre julen med lidt mere ro i maven og forhå‐
bentlig rigtig glade børn. Gavekortet vil ikke kunne bruges til for ek‐
sempel alkohol, dette aftales med butikkerne. NANU har et rigtigt
samarbejde med butikkerne landet rundt, og deres hjælp og støtte
er med til at projektet forløber sig bedst muligt. NANU har ligeledes
gode kontakter i kommunerne og hos sundhedssektoren, der alle er
med til at få sat navne på dem der trænger til støtte.
Vi håber på at kunne indsamle nok midler til at kunne hjælpe 10 fa‐
milier i hver by, og 5 familier i hver bygd, og har indregnet 2 børn pr.
familie i snit. Projektet afhænger af størrelsen af de indsamlede
midler. Indsamler vi det ønskede må, kan vi hjælpe 10 familier i hver
by og 5 familier i hver bygd.
Da jeg først for nyligt har overtaget NANU af Krissie har jeg endnu ik‐
ke adgang til banken. Dette regner jeg med kan lade sig gøre i løbet
af oktober, og det er sat i gang. Jeg kan derfor ikke sige hvor meget
NANU allerede har stående på kontoen til projektet, og kan derfor
ikke svare på størrelsen af NANUs andel i projektet. Julehjælpen af‐
hænger dog af de midler vi formår at indsamle.
3 personer deltager som udfarende og stort antal fra flere lokationer
deltager i projekter.

Ansøger:

Lana Hansen
København

Ansøgt for:

Kistaaraq Abelsen, lærer på Atuarfik Mathias Storch
Ilulissat
Helle Vibeke Jensen
København
Lana Hansen
København

Projekt:
Formål:

Vi er Ens projekt og workshop i Ilulissat.
For at vi har materiale, som vi begge kan dykke ned i, må vi sammen
tage til Ilulissat i Grønland, og der indsamle materialer og historier,
som kan hjælpe os på vej.
Form og indhold vil først blive udviklet, når vi tager til Grønland og
indsamler materiale sammen. Og workshop med 8. klasse i Ilulissat.
I perioden 31. august ‐ o3. september 2021 kl. 8 ‐ 12 i Mathias Storch
skolen i Ilulissat.
Mine tekster har Helle Vibeke arbejdet ud fra, i rå skitseform:
'Se vores DNA ligner både træers årringe og galaksers udformning'
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'Træernes rødder har samme cirkulation som vores blodårer'
'Hjertets rytme er som jordens klime rytme'
Vores bogudgivelse skal være tresproget: Grønlandsk, dansk og
engelsk.
Sammen undersøger vi de betydelige uensheder mellem de tre
sprog og opfinder sammen helt nye og sproglige og visuelle betyd‐
ninger.
Her skal vi samarbejde med 8. klasse fra Mathias Storch skolen for at
lave skitser og illustrationer. Som muligvis kan være med i bogen
samt i udstillingen.
Vi skal benytte aftryk af naturen. Og benytte elevernes kendskab til
klimaforandringer. Og fortolke deres kendskab om det. Derfra kan vi
lave lille fortælling sammen.
Vi skal udstille deres værker i Mathias Storch skolens aula efter
workshop.
Workshop og udstilling kan skabe og inspiration i begge veje. Og får
indsigt i klimaforandringer samt genbrug af materialer.
Helle og jeg vi er begge vant til arbejde med børn og unge vedrø‐
rende workshop og eventer internationalt.
Vores hjerter banker for miljø ansvarlige og vil skabe viden om kli‐
maforandringer som vores projekt er. Som eleverne fra Mathias
Storch skolen kan være med til at skabe via deres illustrationer og
kunst.
Vi skal overholde covid‐19 restriktioner og krav i Grønland. Dermed
tror vi skal 5 dage karantæne og corona‐test inden start af workshop.
Som er med i budgettet. Men vi tror vi allerede skal være vaccinere‐
de mod corona senest medio juli 2021.
25 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Nukannguaq Kajusen
Sisimiut

Ansøgt for:

Taseralik Cultural Centre Sisimiut
Sisimiut

Formål:

Optimering af live streaming af events og video visuelle produk‐
tioner.
Covid‐19 har ændret rigtig meget i forhold til det at mødes fysisk og
dermed vigtigheden vedrørende brug af virtuelt udstyr. Derfor har
Kulturhuset Taseralik Sisimiut intentioner om at blive set mere vir‐
tuelt lokalt og globalt. Dette vil medføre, at man i forskellige arran‐
gementer kan nå ud til publikum via sociale platforme, produktions‐
virksomheder og samarbejdsrelaterede projekter.
Projektet vil efter vores mening gavne interessen for vores arrange‐
menter så flere kommer til arrangementerne og / eller deltage via
medie platforme. Og virtuelle konferencer ved hjælp af de oven‐
nævnte værktøjer samt for eksempel til sociale medier lokalt, uden‐
bys og globalt.
Vi har for eksempel erfaringer med stor publikumsefterspørgsel ved
blandt andet Mitaartut samt gratis arrangementer af: Forestillinger,
konferencer, koncerter, teaterforestillinger, debatter, events og
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tværfaglige samarbejder med aktører som er udenbys. Det kunne
blive muligt at streame til mange udenfor Taseraliks bygning for ek‐
sempel institutioner hvor der er ældre og handicappede og andre,
der ikke har mulighed for at deltage fysisk under arrangementerne.
Taseralik søger hermed midler til anskaffelse af video / visuelle ud‐
styr som en del af egen indskud til projektet:
* kamera controler
* 2 stk. kameraer
* kabling mellem kameraer og styring
* lagring a medier, SSD diske
* hardware: stativer, koblinger og opbevaringskasser og video moni‐
torering m. v.
Taseralik kan dække sin egen investering på computer og tilvarende
program (software).
1 person deltager i projektet + alle interesserede brugere.
Ansøger:

Rosine Zeeb
Karen Wriedt‐Eriksen
Bendt Søholm
Aasiaat

Ansøgt for:

Timersoqatigiiffik Oqilaatsoq
Aasiaat

Projekt:
Formål:

Tilskud til rejseomkostninger.
Deltagelse af udsat GM fra 2020 til 2021 ‐ GM for ældre +55 førtids‐
pensionister i 2020 er udsat på grund af covid‐19.
Samlingen, GM afholdes i Paamiut i perioden 16. ‐ 22. junli 2021. Ud‐
over det sportslige arrangement afholdes også generalforsamling for
Sammenslutningen KNUSTAS, ligesom der også afholdes kurser for
deltagere samt social samvær.
Fondens tilskud gives til generalforsamlingen, kurserne og det soci‐
ale samvær.
20 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Gunhild Møller
Nuuk

Ansøgt for:

Esther Børnehave
Nuuk

Formål:
Projekt:

Esther Børnehave på kolonitur.
Uge 21 bliver en helt særlig uge for børnene i Esther Børnehave. He‐
le børnehaven skal på kolonitur til Kanghatten ved Kang Skicenter.
Esther Børnehaves årlige kolonitur skaber mange positive oplevel‐
ser for børnene, i år vil vi særligt have fokus på langsommelighe‐
dens pædagogik, børnefællesskaber og selvværd.
Børnene i Esther Børnehave er vant til en hverdag, hvor der er ma‐
nge forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Derfor har vi valgt at vo‐
res kolonitur i år går til Kanghatten, hvor børnene kan opleve en ny
form for ro og stilhed. Kanghatten er placeret udenfor Nuuks byliv
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og hermed det perfekte sted til at opleve stilhedenspædagogik.
Stilhedenspædagogik kan være udfordrende at praktisere i en travl
hverdag, men på kolonitur får vi mulighed for at udforske det. Ved
at være ude i naturen langt væk fra faste rutiner og regler for børne‐
ne mulighed for at fortabe sig i øjeblikket. I Kanghatten og ikke
mindst i den grønlandske natur har vi mulighed for at skabe pauser,
åndehuller og oaser til børnene, hvor distraktioner og forstyrrelser
holdes ude. Hvis børn konstant bliver afbrudt fra deres leg, forringes
evnen til at fordybe sig. Derfor er vi opmærksomme på at dagene i
Kanghatten skal være åndehuller, hvor børnene har mulighed for at
puste ud, mærke sig selv, og være sammen med deres venner på nye
og anderledes måder.
Børnefællesskaber har det med at blomstre op, når børnene kom‐
mer i nye rammesætninger. De nye rammesætninger gør at børnene
får muligheden for at vise nye sider af dem selv. Dette kan være med
til at skabe nye børnefællesskaber, som efterfølgende kan tages
med hjem til hverdagen i Esther Børnehave. Når der skabes nye bør‐
nefællesskaber afleder det mange positive faktorer. Barnet får en
fornemmelse af deltagelse og at høre til. Dette bidrager til at barnet
skaber positive selvbilleder, hvilket er med til at udvikle selvtillid,
selvrespekt og ikke mindst selvværd.
Personalet får også mulighed for at opleve en hverdag sammen med
børnene, hvor tiden ikke er en afgørende faktor. De nye rammesæt‐
ninger og åndehuller, kan bidrage til at personalet og børnene får en
bedre relation, som er gavnlig for børnenes videre udvikling.
Med kolonituren ønsker Esther Børnehave at børnene og personalet
får nye og unikke oplevelser sammen. Disse oplevelser kan være
grobund for mange gode pædagogiske tiltag, som vi kan gøre brug
af i dagligdagen.
21 børn og 4 pædagoger deltager i projektet.
Ansøger:

Hanne S. Immanuelsen
Nuuk

25.000

Ansøgt for:

Nordisk Koncertkor, Nipékoret & Nuuk Strygeorkester
Nuuk

Formål:
Projekt:

Påskoncert og ‐projekt 2021.
Musik samler og skaber et fællesskab på tværs af sprog og etnicitet,
det er dette projekt et bevis på. Nordisk Koncertkor og Nipékoret
ønsker sammen at lave en koncert med Nuuk Strygeorkester, hvor
man hver især laver egne numre, men også sammen om et fælles
stykke, et nyskrevet værk for kor og strygere. Desuden vil korene
optræde med akkompagnement af Nuuk Strygeorkester ved nogle
af deres egne numre.
Projektet gennemføres i Katuaq i Nuuk.
60 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Markus C. Geisler
Upernavik

25.000
‐471
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT
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Ansøgt for:

Naalu Festival 2021
Upernavik

Projekt:
Formål:

Naalu Festival 2021.
Det er målet af Naalu Festivalen gennemføres sidst i august 2021.
Naalu Festival gennemføres for at fremme status på musikere, som
ikke har slået igennem endnu. I år vil vi gerne have 3 grupper musi‐
kere fra bygder med i festivalen, og festivalen gennemføres her i
Upernavik.
I den sammenhæng deltager også 3 grupper musikere fra byen.
23 personer deltager i projektet + publikum.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

MIO
Nuuk

Formål /
Projekt:

fuld dækning af en årlig pris, Børnepris, for en fem årig periode, be‐
stående af:

bevillingssum:

20.000

20.000,00 kroner for 2021
20.000,00 kroner for 2022
20.000,00 kroner for 2023
20.000,00 kroner for 2024
20.000,00 kroner for 2025
Prisen uddeles årligt til en eller flere personer eller institutioner el‐
ler instanser, der gør en eller flere personer eller instanser særlig
indsats for børn.
Den samlede børnepris for omtalte 5 års periode udgør 100.000,‐ kr.
Ansøger:

Angerdla Kielsen Olsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Julekalender 2021
Qaqortoq

Formål:
Projekt:

20.000

Musik til julekalender 2021.
En julekalender fra o1. ‐ 24. december 2021, og som skal sendes på
KNR‐TV. En udsendelse med målgruppen børn og børnefamilier.
Det er vores mål at indspille en ny og underholdende tv‐udsendelse,
der skal sendes op til jul.
Tidsplan for projektet:
I november 2020 har vi produceret en udsendelse specielt til børn.
Vi har erfaret, at børn og voksne kunne lide vores filmproduktion,
filmen blev nemlig udsendt flere gange i Kommune Kujalleq, og det
var her, at vi fandt ud af, at interessen var stor. Vi har derfor arbejdet
videre med vores projekt, hvor vi startede op igen i løbet af januar,
hvor vi skrev manuskriptet færdigt og er nu begyndt at finde mulige
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samarbejdspartnere.
4 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Qeqertarsuaq Museum
Qeqertarsuaq

20.000
‐20.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Qeqertarsuaq Museum
Qeqertarsuaq

Formål:
Projekt:

Min mormors akvareller ‐ et kunstprojekt fra datid til nutid.
Billedkunstner Lis Sejerholst var en dygtig billedkunstner og blev
betaget af landskabet i Godhavn da hun kom op for at besøge sin
bror som var ansat i GTO, hun opholdt sig her for to måneder i 1960
og har malet farverige landskabsmalerier i akvarel medens hun var
her. Hun har også ført dagbog om hverdagen i bylivet og om folk som
hun omgikkes med.
Disse malerier er Merete Prytz nu ejer af og vil gerne donere sin
mormors akvareller til Qeqertarsuaq Museum og samtidig vil hun
gerne arrangere for interesserede borgere her, børn og unge i et
workshop hvor man kan male i forskellige teknikker og male samme
motiver i landskabet.
Museet vil gerne imødekomme hendes tilbud og derfor har brug for
støtte til at få denne vidunderlige mulighed for at vise lokalhistori‐
ske værker og derudover have mulighed for at få arrangeret et ma‐
lerworkshop af Merete som selv er billedkunstner.
Vi er alle klar over forbehold for omstændighederne for corona situ‐
ationen som kan bremse projektet.
1 kunstner + max 50 deltgere til workshop deltager i projektet.

Ansøger:

Lola Christensen
Qasigiannguit

Ansøgt for:

Lola Christensen
Qasigiannguit

Formål:
Projekt:

Orienteringsløb i Qasigiannguit.
Efter jeg flyttede til Qasigiannguit har jeg savnet udendørs idrætsak‐
tivitet siden. Der var heller ingen udendørs aktiviteter, hvor det at
røre sig indgår. Derfor vil jeg gerne bidrage med udvikling, og i den
forbindelse søgt mig omkring for udstyr.
Her omkring er der vintermørke og jeg vil gerne arrangere oriente‐
ringsløb fra ultimo april til oktober hver mandag. I forbindelse med
Gør Maj Sund, så vil jeg også arrangere løb og almindelig gang hver
onsdag.
Børn, unge, voksne, ældre og familier kan deltage.
Man kan vælge forskellige længder at løbe på.
30 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Nivi Brandt
David Møller
Sisimiut
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Ansøgt for:

Ingerlariaqqiffik
Sisimiut

Projekt:
Formål:

At rejse sammen.
Foreningen 'Ingerlariaqqiffik' i Sisimiut har en medlemsskare med
blødninger, blodpropper og personer med anden handicap.
I de seneste år har vi drøftet og ønsket at rejse sammen, det at møde
andre med lignende livsforhold ville styrke os. Vi har sat os for at rej‐
se til Qaqortoq.
Vi mener, at det er godt for os at rejse for at hente kræfter, at det er
på tide at møde andre i samme situation, hvor vi i fællesskab kan se
fælles og sammenlignelige forhold, dyrke nye relationer og nærhed,
og endelig at kunne dyppe sig i varme kilder.

Ansøger:

Jensine Tobiassen
Uummannaq

Ansøgt for:

Åben for deltagelse for alle
Uummannaq

Projekt:
Formål:

Alanngoq Festival.
Et savn nu over flere år, være ude i naturen sammen åbent for alle,
som indeholder kulturelle indslag, musikalske indslag og kunstne‐
riske indslag under et fælles festivalarrangement.
Tidligere har der været arrangeret lignende i Uummannaq, men der
er nu gået en række år, da et sådant arrangement som er åbent for
alle kan føre til meget godt, kommer jeg her med et forsøg på et nyt
start med et nyt program og forslag til udvikling.
Mit bud på genopstart til at realisere noget i byen, har udgangspunkt
i mine planer, om musikindslag, kulturelle indslag, kulturelle ind‐
slag, som bliver til ved at lade mennesker med gode evner på de for‐
skellige områder deltage.
Hvis et sådant arrangement skal lykkedes, bemande forskellige pos‐
ter, så vil en reel planlægning starte, og det jeg søger om kommer til
at udgøre startmidler.
200 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Frederik Fuuja Larsen
Nuuk

BEVILLING TILBAGEFØRT

20.000

20.000
‐20.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Nunatta Katersugaasivia
Nuuk

Formål:

Støtte til dækning af fremvisning af teaterforestilling på Grønlands
Nationalmuseum & Arkiv.
Hermed sendes ansøgning om økonomisk støtte til delvis dækning
til forberedelse og gennemførelse af et teaterstykke til fremvisning
ultimo oktober 2021.
Grønlands Nationalmuseum & Arkiv markerer i år 300 året for Kris‐
tendommens indførelse til Grønland med forskellige tiltag, såsom
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udstilinger og events på selve institutionen, rundt om i hovedstaden
og virtuelt på nettet.
Blandt de planlagte events ti efteråret, er at opføre et teaterstykke
i samarbejde med instruktør, Vivi Sørensen og to skuespillere. Tea‐
terstykket vil tage udgangspunkt i 'Den femte Thuleekspedition',
som også er et tema under markeringen i forbindelse med 100 året
for ekspeditionens start.
Ovennævnte ekspedition tog afsæt fra Nuuk i september 1921 og
videre til Canada og Alaska med deltagelse af danske forskere og
Inughuit.
Den femte Thuleekspedition' varede i tre år og blev betragtet som
en succes på mange måder. Der er kommet utallige udgivelser og
andre beskrivelser af turen. Til gengæld var beskrivelsen af Inughu‐
its rolle i ekspeditionen næste udeblevet. På grund af deres eksper‐
tise i overlevelse og færden i deres vante arktiske omgivelser med‐
virkede de til, at ekspeditionen blev en succes med international
anerkendelse.
Teaterforestillingen vil ud fra sparsomme, men vigtige kilder fortæl‐
le dele af historien om Inughuits deltagelse under ekspeditionen.
Fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv mener vi, at det er vigtigt og
tidssvarende at historien om de uundværlige Inughuits deltagelse
kommer frem i lyset, For at realisere teaterforestillingen søger vi
derfor delvis økonomisk støtte på i alt 20.000,‐ danske kroner.
Et ikke oplyst antal personer deltager i projektet.
2 personer deltager som skuespillere.
Ansøger:

Vivi Kleist
Nanortalik

19.000

Ansøgt for:

Nanortallup Atuarfia, 10A
Nanortalik

Formål /
Projekt:

Studietur til Qaqortoq for 19 elever med 2 ledsagere i perioden o8. ‐
12. november 2021, dels for at deltage i Uddannelseskaravanen.
21 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Malin Corlin
Nuuk

18.050
‐18.050
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Nuummi Spejderit ‐ Nuuk Spejdergruppe
Nuuk

Formål:

Tur til Kapisillit med spejdertroppen.
Om Nuummi Spejderit:
Nuummi Spejderit ‐ Nuuk Spejdergruppe er en spejdergruppe for
børn i Nuuk. Vi tæller for nuværende omkring 50 medlemmer for‐
delt på spejdere mellem 1. ‐ 10. klassetrin samt 13 ledere. Vi arbej‐
der efter værdigrundlag og menneskesyn, der lægger sig tæt op ad
spejderværdierne. Vi har et grundlæggende ønske om at give børn
og unge mennesker i Grønland en mulighed for at udvikle sig selv
personligt og i samspil med andre. Og samtidig have det sjovt.
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Vi lægger vægt på at lave spejderarbejde i de kulturelle og geogra‐
fiske rammer, der findes her. En grønlandsk spejder kan ikke gå i
skoven og hente en pind at snitte i. Til gengæld kan vi lære en grøn‐
landsk spejder at begå sig i fjeldet, om sikkerhed til søs og at fange
og filetere sin egen torsk til aftensmad. Vi kommunikerer altid på to
sprog: grønlandsk og dansk. Og vi synger grønlandske sange og læser
grønlandske sagn og myter for børnene. Nogle gange på grønlandsk,
andre gange på dansk.
Et vigtigt element i vores spejderarbejde er tilgængelighed for alle ‐
også de børn, der ikke har ressourcestærke forældre, der kan støtte
op om en god spejdertid. Således forsøger vi altid at holde deltager‐
udgifterne lave mulige, sådan at alle kan være med. Derfor søger vi
NunaFonden om tilskud til denne tur.
Troppens tur til Kapisillit:
Til august får vi en ny gruppe unge til troppen,som er de ældste
spejdere på 7. ‐ 10. klassetrin. Med de nytilkomne tæller vores trop
12 spejdere og 5 ledere.
Formålet med denne tur er at ryste de 'gamle' og de 'nye' tropsspej‐
dere sammen, samt præsentere de nye for, hvad det vil sige at være
storspejder, herunder at man kan udfordres mere, når man tager på
tur. Som sædvenligt byder turen på pædagogisk udviklende aktivi‐
teter, lige efter spejderideen med fokus på samarbejde, udholden‐
hed og at være en god ven.
Efter planen går turen til Kapisillit fredag eftermiddag, hvor vi vil slå
lejr og hygge os. Lørdag og søndag står programmet på dagsture ud
fra lejren. Lørdag skal vandrestøvlerne snøres, da turen går til is‐
fjorden. Vi regner med at spise sen frokost her, før turen går hjem
igen. Søndag tger vi en tur til nærmeste nordboruin, før vi vender
snuden hjemad med en flot trætte og glade spejdere
Program: Fredag, 24. september:
kl. 15: afgang fra Nuuk, ankomst i Kapisillit kl. 17. evt. stop ved 'rød‐
fiskehullet' for at fange aftensmaden, lejretablering, aftensmad og
bålhygge.
Lørdag, 25. september:
kl. 7: vækning og morgengymnastik
kl. 7.30 morgenmad, opvask, madpakke, personlig hygiejne
kl. 9.30 afgang til dagsvandreturen til Isfjorden
kl. 13.30: frokost ude i naturen
kl. 17: hjemkomst
Aftensmad og bålhygge.
Søndag, 26. september:
kl. 7: vækning og morgengymnastik
kl. 7.30 morgenmad, pakke lejren sammen
kl. 9,30 ud og se en nordboruin, som ligger tæt på lejren
kl. 14: afgang Kapisillit
kl. 16: ankomst til Nuuk
17 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Angerdla Kielsen Olsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Sulisartut Højskoliat
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Qaqortoq
Formål /
Projekt:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

Forestilling.
Elever på Sulisartut Højskoliat vil på Hallen i Qaqortoq fremsætte en
forestilling til borgerne i byen.
Forestillingen har eleverne på Sulisartut Højskoliat selv lavet.
Arbejdet frem til forestillingen har udviklet eleverne på det person‐
lige plan.
Eleverne på Sulisartut Højskoliat er blevet elever for at udvikle sig
på det personlige plan.
Derfor er dette projekt meget vigtigt for dem.
Forestillingen Inuuneq (Det at leve).
Forestillingen Inuuneq (Det at leve) handler om Ijaaku's liv. Uden at
hænge sig fast på livets hårde del, så fokuseres der på livets glade
dage, den gode side, i denne forestilling. Der vises sange, som land‐
ets forskellige tekstmagere og melodimagere har frembragt krydret
med skuespil. I løbet af forestillingen ændres tøjstilen til det aktuel‐
le tidsperiode der fremvises. På den måde regner vi bestemt med,
at publikum fra starten af forestillingen til slutningen af forestillin‐
gen kan genkende og erindre de gode tider. Eleverne på Sulisartut
Højskoliat har undersøgt hvad deres bedsteforældre fra 1955 og
fremefter har levet under og med og hvilken tøjstil, der har været
bærende. I forestillingen indgår følgende:
musik
lyssætning
scene
kostymer
sminke af beklædning af skuespillerne
vigtigste skuespillere
andre skuespillere
speaker på scenen
dem som ordner mad bag scenen
dem som rengører og ordner scenen
projektleder
De vigtigste samarbejdspartnere i opbygningen af forestillingen er
Sulisartut Højskoliat og Kommune Kujalleq. Forestillingen vises i
Qaqortup Timersortarfia.
Forestillingen varer cirka 1 time.
Velkomst
velkomst. Kort velkomst til tilskuerne. Præsentation af sponsorer
og samarbejdspartnere.
Første del ‐ Fødslen
år 1955
lysene begynder at lyse op
fødsel på sygehuset
sang
Anden del ‐ Børnealderen
år 1961 ‐ 6 år
baggrundslyden vil være børn som går på skole
moderen følger sin søn på skole. Drengen (Ijaaku) har en skoletaske
med og moderen bærer en tørklæde. Moderen holder sin søn i
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bevillingssum:

hånd, da de når frem til skolen bliver sønnen formandet til at opføre
sig ordenligt. Efter det går drengen på skole.
sang
Tredje del ‐ Forelskelse
år 1972 ‐ 17 år
lyde fra naturen. Lyd fra en elv, for eksempel udenfor byen
Ijaaku er blevet ung. Han er ude at gå en tur sammen med sin skole‐
kammerat ser han en ung pige, som er en skolekammerat, som også
er ude at gå en tur, han synes at pigen er køn. De ser på hinanden og
deler glade følelser overfor hinanden.
sang
Fjerde del ‐ Voksenlivet
år 1980 ‐ 25 år
Ijaaku og Dorthea har fået deres eget hjem
Ijaaku har været på arbejde og kommer hjem på frokostpause, og
konen Dorthea har allerede lavet en kop kaffe. Manden kilder hende
da han kysser hende, da de kommer meget hinanden ved. Han spi‐
ser og drikker kaffe, og hun gør rent i huset.
Datteren på to år sidder på gulvet og leger
sang
Fremte del ‐ Familielivet
år 2008 ‐ 53 år
Ijaaku og Dorthea har nu børnebørn, barnebarnet på 9 år har sovet
hos sine bedsteforældre, bedstemoderen gør morgenmad klar til
barnebarnet, de skal senere på dagen ud at sejle og overnatte på
en nytte. Da deres datter skal arbejde i weekenden og deres sviger‐
søn er på udenskærs fiskeri passer de deres barnebarn, som de har
stor glæde af at gøre. De gør sig klar til at sejle, og han ser på sin ko‐
ne og begynder at synge
sang
Sjette del ‐ Alderdommen
år 2017 ‐ 62 år
Ijaaku og Dorthea er nu nået til en tidsalder, hvor travlhed ikke præ‐
ger hverdagen, hvor gode timer med børnenebørn og medopdragel‐
se gør sig gældende, de gør sig nu klar til at blive gamle. De har et
hjem er er glade for man kan se på deres møblement og billeder
hvad og hvem de har været glade for i deres liv. Deres hjem er altid
let genkendelig at komme ind til på duften, på møblementet og den
fred der hersker over hjemmet. Dorthea laver håndarbejde og hen‐
des man sidder med en avis og læser, hvor de hver især spekulærer
over hvad de har mødet i livet, hun vender sig og sér direkte ind i
hans øjne.
sang
Syvende del ‐ 70 års fødselsdag
år 2025
Familien i Ijaakus og Dortheas liv holder i dag en festdag. Manden i
familien holder fødselsdag. Ijaaku er en kærlig mand som holder på
at man skal leve et godt liv, har sammen med sin kone gjort alt for
at deres efterkommere har noget at leve efter, de har udvist tilpas
uddeling af deres lærdom og opfordret at leve et godt liv, at man
skal respektere andre, og har videreført dette til deres efterkom‐
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mere. I dag er familien fælles om festdagen. Ijaaku er tilfreds med
det liv han har levet, og han kan ikke lade være med at tænke tilba‐
ge i sit fællesskab med sin familie. Familien får kaffe og en bid mad.
Derfor synger de en fødselsdagssang. Familien er glad for familiens
overhoved og nærer respekt og udtrykker deres glæde. Nu synger
familien i fællessakab.
● sang
25 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Andreas Midjord‐Kudsk
Aasiaat

Ansøgt for:

Gammeqarfik, 9K
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Studietur til Danmark for 16 elever med 2 ledsagere for at høste den
vinderrejsen efter deltagelse i Historiedysten i perioden primo ‐ ul‐
timo august 2021.

Ansøger:

Anita Devantier Iversen
Nuuk

Ansøgt for:

Meeqqerivik Mikisoq
Nuuk

Formål:
Projekt:

Ansøgning om tilskud til kolonitur i 2021 for børnehaven Mikisoq.
Hermed fremsendes ansøgning om støtte til kolonitur for børnene i
den selvejende integrerede institution Mikisoq. Vi planlægger igen
i år, at tilbyde børnene i vores institution at komme på kolonitur. Vi
har med stor succes afviklet flere vidunderlige kolonitur med støtte
fra jer, til det skal I have tusinde tak.
Vores kolonitur er for alle 22 børnehavebørn i alderen 3 ‐ 6 år. End‐
videre vil seks af det daglige personale også deltage.
Formålet med kolonituren er, at udvikle det sociale samvær børne‐
ne imellem samt mellem børn og voksne, hvorfor vi prioriterer kolo‐
nituren meget højt.
Under kolonituren ønsker vi at give børnene oplevelser i naturen,
styrke de sociale kompetencer og udvikle deres opfattelse af egne
evner. Til det formål vil der som en del af kolonituren være fokus på
hvilke dyr og planter der kan findes i fjeldet, rensning af fisk til af‐
tenmåltid og leg i fjeldet. Endvidere vil børnene opleve primitive
boligforhold, hvor der skal hentes vand i elven etc. og sidsts men
ikke mindst vil en uge uden forældre bringe både børn og børn og
voksne tættere sammen.
Der er ikke egenbetaling, da vi vægter meget højt at alle børn uden
hensyn til forældrene indkomst skal have mulighed for at deltage.
Da Mikisoq er selvejende og ikke modtager samme tilskud fra det
offentlige, som en offentlig institution, udgør kolonituren en stor
post på vores budget, derfor denne ansøgning.
22 børn og 6 voksne deltager i projektet.
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Ansøger:

Nukannguaq Mathiesen
Ilulissat

Ansøgt for:

Sermermiut Kulturhus
Ilulissat

Projekt:
Formål:

Diskobugten‐imi Meeqqat Ulluat 2021.
Formålet med turnéen i Diskobugten er at give børn i bygderne en
anerkendelse og ejerskab over fejring af Meeqqat Ulluat 2021 i Ilu‐
lissat og hele Grønland.
Jeg vil hermed fortælle vi har planer om at gøre paraden hyggeligere
og dermed har aftalt med Ujarneq Fleischer om at bygge en stor
dukke, der skulle forestille sig en drage Pissaap Inua fra Kaassassuk,
som skal bruges som maskot under paraden på Børnene Dag til
næste år.
Projektet gennemføres i Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut, Ilimanaq og
Ilulissat.
4 personer deltager i projektet + en masse børn.

Ansøger:

Lisbeth Hansen
Aasiaat

Ansøgt for:

Aasiaat Sømandshjem
Aasiaat
Juleafen 2021.

Formål:
Projekt:

Formål:
Ikke alle i vores by har mulighed, økonomi eller sociale relationer
til at fejre juleaften med god julemad, sang om juletræet, hyggelig
atmosfære og socialt samvær. Derfor slår vi dørene op denne aften.
Økonomi:
Sømandshjemmet står for alle udgifter i forhold til mad, drikkevarer,
mandelgaver, juleslik og småkager, gevinster til konkurrencer,
underhold samt julegaver til alle deltagere. Arrangementet er gratis
at deltage i, da en hyggelig juleaften ikke skal afhænge af folks øko‐
nomiske situation.
Aftenens indhold:
julemiddag med drikkevarer, dessert og kaffe med godter
juleevangeliet læses på dansk og grønlandsk
sang om juletræet, der synges både på dansk og grønlandske jule‐
salmer
uddeling af julegaver
socialt samvær
Deltagere:
De sidste år har der været en stigende interesse for arrangementet.
Deltagerne har blandt andet været:
ensomme eller socialt sårbare borgere i Aasiaat
personer, der ikke har økonomisk mulighed for at afholde juleaften
i hjemmet
familier med børn, hvor man vælger at holde jul på Sømandshjem‐
met uden alkohol for børnenes skyld

15.000

15.000
‐15.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

●
●
●
●
●

●
●
●

www.nunafonden.gl

side 50 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

● kostskole elever, der ikke har mulighed for at rejse hjem til jul
● personer, der på grund af arbejde er i Aasiaat uden familie, blandt
andet søfolk og fiskere.
80 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Ane Jeremiassen
Akunnaaq

15.000

Ansøgt for:

Aadap Atuarfia
Akunnaaq

Formål:
Projekt:

Røre sig mere projekt.
Vi søger om tilskud til anskaffelse af ski til elever på Aadap Atuarfia,
ski som de kan bruge i skoletiden og i fritiden.
Derudover indgår anskaffelse af de dyre smøremidler i det ansøgte
beløb.
Med i det ansøgte beløb er skitøj, da disse danner grundlaget for
at røre sig mere. Vi regner med at udstyret til blive brugt i frikvar‐
tererne. Ikke alle forældre har råd til at købe skiudstyr til deres børn.
10 skoleelever er med i projektet.

Ansøger:

Sussi Ottosen Faurschou
Mona Lisa Rafaelsen
Aasiaat

Ansøgt for:

Gammeqarfik, 8L
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat for 15 elever med 2 ledsagere i perioden
31. oktober ‐ o7. november 2021.
17 personer deltager aktivt i dette projekt.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

15.000

15.000
‐15.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Ilulissat
Ilulissat

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Aasiaat
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.
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Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Sisimiut
Sisimiut

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Maniitsoq
Maniitsoq

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Nuuk
Nuuk

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Qaqortoq
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Tasiilaq
Tasiilaq

Formål /
Projekt:
Ansøger:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.
Nukaaraq Berglund
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Nuuk

‐15.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Jul for hjemløse
Nuuk

Formål /
Projekt:

Jul for hjemløse, 2021.
Vi fra foreningen skal igen i år være de ansvarlige for julearragement
for de hjemløse. Arrangementet forventes at skulle afholdes i her‐
gerne. Dette for at være sikker på at forsamlingen ikke ville være
med for mange deltagere på en gang, eller på samme sted.
Vi sørger for indkøb af alt, mad, gaver, godter og tilbehør, juletræer,
pynt m.m.
130 til 150 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Sussi Ottosen Faurschou
Mona Lisa Rafaelsen
Aasiaat

Ansøgt for:

Gammeqarfik, 8M
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat for 14 elever med 2 ledsagere i perioden
31. oktober ‐ o7. november 2021.
16 personer deltager aktivt i dette projekt.

Ansøger:

Regine N. Bidstrup
Tasiusaq

Ansøgt for:

Tasiusap Atuarfia, udskolingsklasser
Tasiusaq

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 9 elever med 3 ledsagere i perioden 13. ‐ 27.
april 2021.

Ansøger:

Ivalu Kleist
Nuuk

Ansøgt for:

Kangillinnguit Atuarfiat, 9B
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Sisimiut for 25 elever med 2 ledsagere fra Kangillinnguit
Atuarfiat i perioden 10. ‐ 17. maj 2021.

Ansøger:

Trine Isbosethsen
Nuuk

Ansøgt for:

Atuarfik Hans Lynge, 10A
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Island for 25 elever med 3 ledsagere i perioden 15. ‐ 22.
januar 2022.

14.000

13.500

12.500

12.500
‐500
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

www.nunafonden.gl

side 53 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

28 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Arnajaraq Joelsen
Nuuk

12.000

Ansøgt for:

Kangillinnguit Atuarfiat, 9A
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat for 24 elever med 3 ledsagere i perioden fra 15.
til 20. marts 2021

Ansøger:

Siine Kuitse Andersen
Nuuk

Ansøgt for:

Ukaliusaq Skolen, 9A
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur for 23 elever med 3 ledsagere til Ilulissat i perioden medio
april til ultimo april 2021.

Ansøger:

Mia Lundblad Johnsen
Maniitsoq

11.500

11.500
‐7.748
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Mia Lundblad Johnsen
Maniitsoq

Projekt:
Formål:

Tivoli i Qaqortoq på Børnenes Dag.
Vi er højskoleelever, da Kalaallit Røde Korsiat, INUA, afholdt et kur‐
sus, fik vi en masse mod til meget.
Udover vores skolegang på højskolen vil vi arrangere Tivoli for børn
den o1. juni, og i den sammenhæng søger vi sponsorer, der skal væ‐
re en åben scene, bueskydning, candy floss, balloner til bueskyd‐
ningen, Kamma bamser fra kommunen, en Andersine kostyme, men
vi mangler penge og uden pengene kan ideen ikke blive til noget,
til præmier, drinks, til transport mangler vi også penge, men vi håber
på det lykkedes. Tivoliet skal blive til foran Højskolen på fodbold‐
banen og det omkringliggende areal, vi har søgt efter frivillige, bli‐
ver der tale om tilskud, så anvender vi Højskolens konto.
Mange deltager i projektet.

Ansøger:

Svend‐Erik Thomassen
Upernavik‐Kujalleq

10.500
‐3.000
DELVIST TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Mathiarsip Atuarfia, 8. kl. & 9. kl.
Upernavik‐Kujalleq

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat for 7 elever med 2 ledsagere i perioden 21. ‐ 27.
maj 2021.

Ansøger:

Trine Hvidkjær
Nuuk
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Ansøgt for:

Nuuk Internationale Friskole, 9. klasse
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Sydgrønland for 21 elever med 3 ledsagere i perioden
o8. ‐ 19. juni 2021.

Ansøger:

Per Bloch
Nuuk

Ansøgt for:

Per Bloch
Nuuk

Formål:
Projekt:

Grønlandsk og dansk børnebilledbog med oplæsning og musik.
Vi vil gerne skabe lydbøger til de børnebøgerne 'Affarmik ataata' og
'Halvfar' ‐ altså indlæsning af teksterne, tilsat nykomponeret musik.
I den forbindelse søger vi NunaFonden om 10.000,‐ kroner.
Idéen med lydbøgerne er at skabe et supplement til de fysiske bø‐
ger, som børnenes alternativ til højtlæsning fra de voksne.
Produktionen gøres tilgængeligt online.
6 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Pia Petrussen
Nuuk

Ansøgt for:

Kangillinnguit Atuarfiat, 10B
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Sisimiut for 20 elever med 3 ledsagere i perioden o1. ‐
o8. marts 2021.

Ansøger:

Ellen Biilmann Mathiesen
Nuuk

Ansøgt for:

Beboere af Alderdomshjemmet i Nuuk
Nuuk

Formål:
Projekt:

Helsekabine.
Der er 46 brugere af Alderdomshjemmet, de ældre brugere har for‐
skellige sygdomme de døjer med, demens, åndedrætsbesvær, blød‐
ninger, gigt, tiltagende stivhed i kroppen og generel tiltagende svag‐
hed i kroppen.
Jeg søger om midler til en helsekabine til Alderdomshjemmet for at
opnå en lettere hverdag for de ældre. Ved at gøre brug af en helse‐
kabine bliver de ældres muskelsmerter mindre og deres led bliver
lettere at bevæge, dem med gigtsmerter bliver smertefri, generelle
daglige gener bliver mindre, blodomløbet bliver lettere og derved
falder graden af hjerteproblemer og sygdomme og det følger ofte
det med sig, at vejrtrækningen bliver lettere. Skidt følelse i krop‐
pen, hævelser, betændelser bliver mindre i omfang og antal, sår he‐
ler lettere, og overvægtige taber sig i vægt.

10.000
‐1.346
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

10.000

10.000
‐10.000
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Det er vores mål, at de ældre på deres sidste del af deres liv får et
lettere liv, og vi arbejder vedvarende på at skaffe redskaber som kan
gøre det lettere, og vi arbejder på at planlægge os til etablering af
et badeværelse, som alle brugerne kan bruge, derfor søger om til‐
skud til anskaffelse af en helsekabine.
46 personer bliver berørt af projektet.
Ansøger:

Haldora Grim Jensen
Jan Stryhn Pickersgill
Upernavik

10.000
‐1.453
BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Upernavimmi Cross Fit‐ertartut
Upernavik

Formål:
Projekt:

Dem som dyrker cross fit.
Vi har startet et stærkt fysisk krævende sportsgren i begyndelsen af
maj 2021.
Vi har hidtil til levering med sidste skib bestilt udstyr for 1.500,‐ kr.
Vi vil opnå et bedre liv, bedre sundhed og noget at være fælles i den
mørke tid, vi håber på at fremover går godt med vores tiltag, men
har blot nogle mangler på udstyr, og vi kører med lånt udstyr fra sko‐
len, håber på tilskud fra jer.
Vi har cvr.nr. allerede.
20 ‐ 25 personer stigende i antal, alle over 18 år deltager i projektet.

Ansøger:

Pilo Plesner Lund
Nuuk

Ansøgt for:

Kangillinnguit Atuarfiat, 10A
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat for 19 elever med 3 ledsagere i perioden o6. ‐
13. april 2021.

Ansøger:

Simigaq Heilmann
Qeqertarsuaq

9.500

9.500
‐9.500
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Simigaq Heilmann
Qeqertarsuaq

Projekt:
Formål:

Tour de Jappi. Løbetur og gåtur i Qeqertarsuaq til sommer fra 30. juni
til o2. juli inde i byen.
Jeg selv er glad for at gå ture og løbe, det interesserer mig i min fri‐
tid, ligesom andre ønsker jeg at motionere mere, og jeg vil også gøre
noget selv.
Formålet er at røre sig mere. Øge frekvensen for løb og gåture, og
mere tillokkende.
Løbeturene og gåturene starter samlet.
Første dag: Rundt om byen en gang.
Anden dag: Rundt om byen to gange.
Tredje dag: Rundt om byen tre gange.
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Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

Jeg vil gerne være rundhåndet med præmier til løbere, både kvinder
og mænd hver især for fra 1. til 3. pladserne.
Årsagen til jeg gerne vil være rundhåndet med præmier er, at udstyr
til løb er dyre, som kan være hjælp til disse.
Deltagerne på gåturene får hver drikkedunk med Tour de Jappi logo
på. Hvis I giver tilskud, så kommer jeres logo også på.
Deltagere til løbeture og gårture får alle en præmie i form af en kæ‐
de, deltagerne på løbeturene med placeringer fra 1. til 3. plads får
alle en pokal.
Under løbeturene / gåturene er der aktiviteterne til børn. På den
sidste dag er der løbekonkurrence. Når børnene har løbet, så er der
kædepræmier til dem. Der vil være musik ved start og mål, der vil
også være speak til start og målankomst.
Bevillingen må alene anvendes til frugt og lignende på start / an‐
komst området og køb af råvarer til fælles spisning.
Mindst 80 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Ide Jenny Tullin
Betina Scharff
Helle Borg
Nuuk

9.000

Ansøgt for:

Nuuk Internationale Friskole, 10. kl.
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Ilulissat over Kangerlussuaq og Sisimiut for 18 elever
med 3 ledsagere i perioden 17. ‐ 26. marts 2021.

Ansøger:

Sara Olsvig
Nuuk

Ansøgt for:

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9B
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Sydgrønland, Narsarsuaq, Nanortalik og Nuugaarsuk for
18 elever med 2 ledsagere i perioden 30. april ‐ o8. maj 2021.

Ansøger:

Navarana Møller
Kangaatsiaq

Ansøgt for:

Kangaatsiap Atuarfia, 9. kl.
Kangaatsiaq

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 9 elever med 2 ledsagere i perioden 27. au‐
gust 2021 til 10. september 2021.

Ansøger:

Dorte Zeeb
Ilulissat

9.000

9.000
‐9.000
BEVILLING TIL BAGEFØRT

8.750
‐8.750
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Atuarfik Jørgen Brønlund, Specialklassen Sukaq
Ilulissat
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offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 5 elever med 2 ledsagere i perioden 19. ‐ 29.
marts 2021.

Ansøger:

Najaraq Skifte Møller
Qaqortoq

Ansøgt for:

Tasersuup Atuarfia, 10A
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Studietur til Danmark og Tenerife for 8 elever med 2 ledsagere for
Tasersuup Atuarfia, 10A elever i perioden 23. november ‐ o7. decem‐
ber 2021.
10 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Paninnguaq Boassen
SANA, K3, K4, Børneafd.
Nuuk

8.000

8.000

Ansøgt for:

Formål /
Projekt:

Dronning Ingrids Hospital
K3, K4, Børneafdelingen
Nuuk
Trillingebarnevogn med udstyr.
Projektet tilfalder 3 spæde børn og 2 forældre.

Ansøger:

Majbritt Lennert
Sisimiut

7.000

Ansøgt for:

Minngortuunnguup Atuarfia, 9A
Sisimiut

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 14 elever med 2 ledsagere i perioden maj til
juni 2021.

Ansøger:

Karen Petersen
Qasigiannguit

Ansøgt for:

Juunarsip Atuarfia, 9. kl.
Qasigiannguit

Formål /
Projekt:

Studietur til Nuuk for 9 elever med 2 ledsagere i perioden o7. ‐ 17.
oktober 2021.

Ansøger:

Maibritt Lennert
Sisimiut

Ansøgt for:

Minngortuunnguup Atuarfia, 9B
Sisimiut

Formål /

Studietur til Nuuk for 13 elever med 2 ledsagere i perioden fra 25.

7.000
‐7.000
BEVILLING TILBAGEFØRT
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Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

Projekt:

maj til o4. juni 2021.

Ansøger:

Rakel Petrussen
Nuuk

Ansøgt for:

Nuussuup Atuarfia, 9B
Nuuk

Formål /
Projekt:

Studietur til Sisimiut for 12 elever med 3 ledsagere i perioden 22. ‐
29. marts 2021

Ansøger:

Kisser Chemnitz
Nuuk

Ansøgt for:

Inuuna Chemnitz Berthelsen
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Østrig for Inuuna Chemnitz Berthelsen i perio‐
den september 2021 til juli 2022 arrangeret af AFS Interkultur Dan‐
mark.

Ansøger:

Miki Wallbohm
Nuuk

Ansøgt for:

Miki Wallbohm
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Tjekkiet i perioden 20. august 2021 til o7. juli
2022 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Angutivik Fleischer
Nuuk

6.000

6.000

6.000
‐6.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

6.000
‐6.000
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Angutivik Fleischer
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Portugal i perioden august 2021 til juli 2022 ar‐
rangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Sanne A. M. Kruse
Nuuk

Ansøgt for:

Sanne Arnaruluk Møller Kruse
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Thailand i perioden o1. juli 2021 til 12. maj 2022
arrangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Evi Kreutzmann
Nuuk

www.nunafonden.gl
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Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

Ansøgt for:

Mimi Kreutzmann
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Sverige for Evi Kreutzmann i perioden august
2021 juli 2022 arrangeret af AFS Interkultur Danmark

Ansøger:

Aviaaja Berthelsen
Nuuk

Ansøgt for:

Maja Petrussen
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Italien i perioden fra 10. september 2021 til
10. juni 2022 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Ivik Samuelsen
Nuuk

Ansøgt for:

Ivik Samuelsen
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Italien i perioden 10. september 2021 til 10. juli
2022 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Arnaq Ruth Davidsen
Nuuk

Ansøgt for:

Arnaq Ruth Davidsen
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i Spanien i perioden 10. september 2021 til 25.
juni 2022 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.

Ansøger:

Marie Middelfart
Nuuk

Ansøgt for:

Isoa Maxwell
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold i USA i perioden 31. august 2021 til 15. juni 2022
arrangeret af Explorius Denmark.

Ansøger:

Evi Kreutzmann
Nuuk

Ansøgt for:

Max Albrecht Kreutzmann
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udvekslingsophold for Max Albrecht Kreutzmann i Norge i perioden
14. august 2021 til 26. juni 2022 arrangeret af AFS Interkultur Dan‐
mark.

www.nunafonden.gl
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6.000
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offentliggjort
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på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

Ansøger:

Aima Qujaukitsoq
Nuuk

Ansøgt for:

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk

bevillingssum:

6.000

Formål/Projekt: Studietur til Sisimiut for 12 elever med 3 ledsagere i juni 2021.
Ansøger:

Maibritt Lybker Jensen
Nuuk

Ansøgt for:

Mælkebøttecentret
Nuuk

Formål /
Projekt:

Ansøgning om donation til julegaver til anbragte børn og unge samt
Værestedsbørn i Mælkebøttecentret.
Ansøgning om donation, der kan bidrage til julegaver til anbragte
børn på Mælkebøttecentrets bo‐enheder samt Mælkebøttens Væ‐
rested i Nuuk.
Mælkebøttecentrets anbragte børn.
Vi tillader os hermed at ansøge NunaFonden om bidrag til julegaver
til vores anbragte børn i Mælkebøttecentret.
Børnene får derudover en julegave for 500,‐ kr. af egne tøj‐ og lom‐
mepenge.
22 + 80 børn på forskellige arrangementer.

Ansøger:

Katti Frederiksen
Nuuk

Ansøgt for:

Iperaq.com
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af bogen Affarmik Ataata (Halvfar) af Per Bloch, oversat
til grønlandsk af Aminnguaq Dahl Petrussen, udgives af forlaget
Iperaq.com

Ansøger:

Magnus Larsen
Nuuk

Ansøgt for:

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af bogen 'Isertukkanik alakkaamasallit' af Magnus Larsen,
bogen udgives via forlaget Maanuup Atuakkiorfia.
Bevillingen må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelsen) af
bogen.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen
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Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

emner:

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Kangaamiut
Kangaamiut

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende fa‐
milier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

Magnus Larsen
Nuuk

Ansøgt for:

Hans Anthon Lynge
Nuuk
Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af 'Hans Anthon Lynge ‐ Allaaserisartakkamma ilaasa ka‐
tersorneri' af Hans Anthon Lynge. Bogen udgives gennem forlaget
Maanuup Atuakkiorfia.
Bevillingssummen må alene anvendes til trykning (Mangfoldiggørel‐
se) af bogen.
3 personer er involveret aktivt i projektet.

Ansøger:

Katti Frederiksen
Nuuk

Ansøgt for:

Saqqummersitsisarfik Iperaq.com
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af bogen 'Helbred dit liv' af Louise L. Hay på grønlandsk af
Elisa Marie Christiansen, udgives af Forlaget Iperaq.com.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelsen af
bogen).
1 oversætter + 1 forlag + bearbejdere af bogen + læsere

Ansøger:

Lone Nikolajsen Hansen
Neriunaq
Kapisillit

Ansøgt for:

Børn i Kapisillit
Neriunaq
Kapisillit

Formål:
Projekt:

Julestemning for børn i Kapisillit.
Jeg søger om tilskud til at børnene i Kapisillit kan mærke juleglæ‐
dens herligheder. I et lille sted som denne bygd med meget få ind‐
byggere er der behov for at fremme fælles glæde, noget at være
fælles om og glæde sig til.
Til arrangementet bliver der fælles spisning, dans om juletræet, ga‐
ver til alle.
Jeg har de sidste 2 år gennemført projektet.

www.nunafonden.gl

bevillingssum:

5.000

5.000

3.000

side 62 af 65 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger 2021
offentliggjort
31. januar 2022
emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

Jeg søger om tilskud, da det i et sted som dette er mere end svært
at samle midler ind.
6 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Helene Brochmann
Gentofte

2.500
‐2.500
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Forlaget Vandkunsten
København

Formål:

ArKaluk Biancos billeder ‐ en bog med østgrønlandske fotografier fra
50‐erne og 60‐erne.
I samarbejde med Forlaget Vandkunsten arbejder jeg på at få udgivet
bog med en samling helt unikke fotos fra Ammassalik‐distriktet i
Østgrønland i 1950‐erne og 1960‐erne. Dens udgivelse vil være af
kulturhistorisk betydning, men kræver økonomisk støtte for at kun‐
ne gøre realiseres.
Fotografierne er taget af ArKaluk Bianco (1921 ‐ 1986). ArKaluks far
var en af de første grønlændere, der blev ansat ved Den Kongelige
Grønlandske Handel i kolonitiden, der blev etableret så sent som
1894 på dette sted. ArKaluk kom selv i lære dér som 14‐årig i 1935 og
arbejdede som butiksbestyrer og postmester hele sit liv. Han var en
personlighed og en foregangsmand på rigtig mange områder. En af
de ting han var tidligt ude med, var altså at fotografere. Og han var
god til det. Han fotograferede ikke bare sin familie og forskellige be‐
givenheder, men også mere registrerede ‐ alle mennesker i byen,
folk på arbejde, gammel kultur og nye bygninger osv.
1 forfatter + mange der har bidraget med information om personer‐
ne på billederne deltager i projektet.

Projekt:

Ansøger:

Helene Brochmann
Gentofte

2.500
‐2.500
BEVILLING TILBAGEFØRT

Ansøgt for:

Forlaget Vandkunsten
København

Formål:

ArKaluk Biancos billeder ‐ en bog med østgrønlandske fotografier fra
50‐erne og 60‐erne.
I samarbejde med forlaget Vandkunsten arbejder jeg på at få udgivet
bog med en samling helt unikke fotos fra Ammassalik‐distriktet i
Østgrønland i 1950‐erne og 1960‐erne. Dens udgivelse vil være af
kulturhistorisk betydning, men kræver økonomisk støtte for at kun‐
ne gøre realiseres.
Fotografierne er taget af ArKaluk Bianco (1921 ‐ 1986). ArKaluks far
var en af de første grønlændere, der blev ansat ved Den Kongelige
Grønlandske Handel i kolonitiden, der blev etableret så sent som
1894 på dette sted. ArKaluk kom selv i lære dér som 14‐årig i 1935 og
arbejdede som butiksbestyrer og postmester hele sit liv. Han var en
personlighed og en foregangsmand på rigtig mange områder. En af
de ting han var tidligt ude med, var altså at fotografere. Og han var
god til det. Han fotograferede ikke bare sin familie og forskellige be‐

Projekt:
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offentliggjort
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emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

givenheder, men også mere registrerede ‐ alle mennesker i byen,
folk på arbejde, gammen kultur og nye bygninger osv.
1 forfatter + mange der har bidraget med information om personer‐
ne på billederne deltager i projektet.
Ansøger:

Aima Qujaukitsoq
Nuuk

Ansøgt for:

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk

Formål /
Projekt:

1 ekstra elev til studietur til Sisimiut for nu 13 elever med 3 ledsage‐
re i juni 2021.
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emner:

på ansøgninger
modtaget
til og med december 2021

ansøger / ansøgt for / formål ‐ projekt:

bevillingssum:

↓
Sum 2021 ‐ bevilliger der rækker sig over flere år ‐
‐ er anført for hvert respektivt år:
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