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Julie Lynge 270.000

Nuuk

Kalaallit Meerartaat

Nuuk

Najorti - en grønlandsk børnebisidderordning.

Siden 2015 har Grønlandske Børn stået i spidsen for en bisidderordning for børn og unge i 

sårbare livssituationer. Bisidderordningen er nu nået til et stadie hvor den fortsatte udbredelse 

har hoved fokus. Vi har i løbet af årerne samlet en masse erfaringer som har styrket vores 

arbejde med børn og unge betydeligt. Vi har samarbejde med samtlige kommuner samt 

Departementet for Børn, Unge og Familier hvilket er afgørende for at styrke indsatsen. I den 

vedhæftede projektbeskrivelse uddybes vores indsats, men i det nedenstående vil vi kort 

gennemgå den kommende periodes fokuspunkter:

Landsdækkende forankring:
Der er siden opstart af indsatsen indgået samarbejdsaftaler med samtlige kommuner i 

Grønland, der har til formål at sikre at ordningen bliver benyttet af de lokale sagsbehandlere.

Der er som noget nyt tilføjet muligheden for, at der nu kan tilbydes Najorti telefonisk eller via 

videoforbindelse, hvilket er et vigtigt skridt i målet om at udbrede ordningen til hele landet. 

Ved at tilbyde Najorti telefonisk eller via videoforbindelse skabes mulighed for at 

sagsbehandlerne kan benytte ordningen ved bygderejser samt i byer, hvor det ikke har været 

muligt at fastholde lokale Najorti.
Der er ligeledes indgået en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen, der har fokus på den 

kontinuerlige uddannelse samt efteruddannelse af Najorti. Grundet den store mobilitet i 

befolkningsgruppen er det nødvendigt at have et konstant øje på uddannelse.

Flere børn og unge skal have kendskab til og bruge børnebisidderordningen:
Vores erfaringer viser, at bisidning har den største effekt, når det er barnet eller den unge, som 

selv ønsker at gøre brug af ordningen. Derfor vil vi fortsat arbejde på at udvikle gode metoder 

til at gøre børn og unge interesseret i muligheden. Vores erfaringer fortæller os at det kan være 

vanskeligt for børn og unge i sårbare livssituationer at række ud efter hjælp. Derfor er det et 

punkt vi til stadighed fokuserer på for at stå stærkere med vores indsats. I mellem tiden 

fokuserer vi også på at udbrede kendskabet til ressourcepersoner, der omgiver disse børn og 

unge. Ligeledes vil vi have fokus på at indgå partnerskaber med andre aktører på området, som 

for eksempel Tusaannga for at nå bredere ud til målgruppen.

Flere fagfolk skal være trygge ved at bruge ordningen:
Vi har endnu ikke knækket koden til, at de kommunale sagsbehandlere i tilstrækkelig grad 

tager ordningen til dem som en inkorporeret del af deres arbejdsgang. Der er stadig for mange 

sagsbehandlere, der ikke benytter sig at ordningen, og det er en af de punkter vi håber på at 

kunne finde en løsning på i samarbejde med kommunerne.
Det er vigtigt at sagsbehandlere skal være trygge ved, at barnet eller den unge bistås af en 

bisidder og opleve det positivt for sagsbehandlingen, at der er en bisidder tilknyttet. Det er 

altafgørende for anvendelsen af Najorti, at det fælles formål står klart for alle samarbejdede 

partnere – vi arbejder alle for at sikre barnets/den unges tarv!

Efteruddannelse af bisiddere:
For at børn og unge opnår optimale sagsforløb er det nødvendigt, at bisidderne er uddannede 

til opgaven og at de får de rette muligheder for efteruddannelse for at sikre deres 

kompetencer. Bisidderne vil i langt de fleste tilfælde være alene i mødet med barnet eller den 

unge (- og deres sagsbehandler), og det kræver, at de har konkrete værktøjer, som de kan 

trække på i håndteringen af de opgaver og eventuelle udfordringer, der er i forbindelse med 

at støtte barnet eller den unge. Der er stor forskel på hvor mange sager de enkelte Najorti har 

haft og det er derfor vigtigt, at efteruddannelsen er tilpasset flere niveauer. Dertil kommer, at 

der som noget nyt er opstartet et samarbejde med Overgrebssektionen ved Grønlands Politi 

omkring bisidning ved videoafhøringer. Denne specialisering vil naturligt blive udarbejdet som 

en del af en formel videreuddannelse. Der vil derudover trækkes på erfaringer fra de mest 
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erfarne Najorti i forhold til hvilke andre udviklingspunkter, der kan være gavnlige for fortsat at 

kunne varetage rollen som bisidder.
Lige så vigtigt for at fastholde bisiddernes faglige niveau og fortsatte motivation for opgaven 

er et fagligt netværk bisidderne imellem. Netværket har indtil videre været sporadisk, men da 

vi har erfaret, hvor stor betydning en kontinuerlig videndeling og kontakt har, vil dette blive 

opprioriteret fremadrettet.
Ca. 30 uddannede Najorti og et årligt gennemsnit på omkring 80 børn og unge deltager og 

inddrages i projektet.

Angunnguaq Larsen, Formand 250.000

NunaFonden

Nuuk

Aviaja Rohmann Hansen

Nuuk

Børn og unge i sorg og fremme frivillighed.

Arbejdsmappen bliver lavet til frivillige her i Grønland, der ønsker at starte og kører en sorg
gruppe for børn og unge, som har mistet – eller oplevet en krise i deres tilværelse.

Når arbejdsmappen er lavet færdig på dansk og grønlandsk tager jeg rundt til så mange byer i 

Grønland og laver kurser for frivillige som selv har mistet eller oplevet skilsmisse. Materialet 

er tilpasset grønlandske forhold.

Følgende byer forventes kurser:

◦ Nuuk

◦ Maniitsoq

◦ Sisimiut

◦ Aasiaat

◦ Ilulissat

◦ Uummannaq

◦ Qaqortoq

◦ Narsaq

◦ Tasiilaq

Der er både rejser og ophold.

Hvis det er umuligt at rejse ti byerne, vil jeg prøve at holde kurser via Zoom eller andre skype

møder.

Hvad er sorg

Sorg er en følelsesmæssig situation, det er ikke en sygdom, men en proces der er forårsaget af 

tab, et dødsfald, en skilsmisse eller andre drastiske ændringer i ens liv. Såfremt ens sorg ikke 

bliver bearbejdet, kan en person risikere, at få varige mén eller PTSD – posttraumatisk stress 

disorder. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om sorg, især hos børn.

Hvad gør sorg for børn og unge

Ubearbejdet sorg gør, at børn kan blive indelukket, de kan miste lysten til at leve selv og ønsker 

at følge den afdøde person i døden. De kan få vanskeligheder ved at følge med i skolen eller i 

deres uddannelse. De kan føle ensomhed og isolation fra resten af samfundet.

Hvad kan vi gøre for børn og unge

Med sorggrupper får vi børnene til at sætte ord på deres sorg, de vil føle et sammenhold med 

andre som er i samme situation som dem selv. Vi vil hjælpe dem med at lære at leve med 

sorgen og vise dem, at ved at sætte ord på ens sorg, så formindskes smerten og ensomheden.

Hvad skal de frivillige

De frivillige i sorggruppen er alle voksne over 18 år, som selv har mistet en i forbindelse med 

dødsfald eller selv har været skilsmissebarn. De skal være afklaret med deres sorg, så de ikke 

selv overfører deres sorg til børnene. De frivillige kan alle sætte sig ind i børnenes situation og 

det er vigtigt, at børnene kan se, at selvom de frivillige har oplevet en sorg, så lever de et 

normalt liv og det giver børnene et håb om, at de ligeledes på et tidspunkt når det punkt – at 
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lære at leve med sorgen.

Hvad er min målsætning

Mit mål er at skrive en arbejdsmappe på grønlandsk og dansk, som skal bruge til børn som 

oplever dødsfald, skilsmisse, selvmord, døende forældre og andre traumer i ens liv. Når 

arbejdsmappen er færdig, tager jeg rundt til byer i hele Grønland, hvor jeg vil lave kursus for 

de frivillige, som vil lave en sorggruppe for børn i deres by. Til de byer, hvor det ikke er muligt 

at rejse hen, har jeg et håb om, at det så i stedet er muligt, at lave kursus via Zoom eller 

Facetime.

Tidshorisonten for mit projekt

Arbejdsmappen forventes at blive færdig til august eller september alt afhængigt af, hvor travlt 

forlaget Iperaq har det om vi kan nå at få arbejdsmappen inden for de næste to måneder.

Midler fra NunaFonden

Såfremt NunaFonden vil støtte projektet med en arbejdsmappe om sorggrupper, så giver det 

mig mulighed for at rejse rundt til de andre byer og holde kursus for kommende frivillige. Det 

er vigtigt at budskabet kommer ud til så mange som muligt her i Grønland da arbejdsmappen 

er tilpasset grønlandske forhold og bliver gennemlæst af grønlandske fagfolk inden den bliver 

udgivet.

Andet

Det er utroligt vigtigt at arbejdsmappen er dobbeltsproget og bliver lavet ud fra mine egne 

erfaringer, idet jeg havde en sorggruppe i fem år her i Nuuk. Materialet er lavet, så alle har i 

Grønland, kan bruge det, hvilket er utroligt vigtigt, eftersom materialet ikke blot er oversat fra 

et dansk materiale, som ikke passer til grønlandske forhold.

1 aktør, frivillige + kursister deltager i projektet.

Christoffer Pedersen Stenbakken 200.000

København

Christoffer Pedersen Stenbakken

Carl Florian Taunajuk

Alberte Parnuuna Lings Skifte

København

Projekt: Ungdomsserie Tasiilaq

Vi vil skabe en non-profit fiktionsserie på professionelt niveau i samarbejde med unge og teen

agere fra Tasiilaq, Østgrønland. De unge skal selv være med i alle aspekter af processen: I 

udviklingen af historien, i manuskriptskrivningen og som hovedrollerne foran kameraet. Serien 

bliver gratis at se.

Tasiilaq er formentligt den by i hele Rigsfællesskabet som har det værste ry. Både i Danmark 

og i det øvrige Grønland er byen synonym med misbrug og alkoholisme. Når Østgrønland 

optræder i danske- og vestgrønlandske medier, er det næsten altid i en negativ kontekst. Den 

ensidige dårlige fortælling om Tasiilaq og Østgrønland påvirker unge menneskers selvbillede i 

en dårlig retning. Når man hører den samme dårlig historie om sig selv igen og igen kan man 

til sidst komme til at tro på den.

Både Carl og jeg er vokset op i Tasiilaq, og ved at byen har så meget mere at tilbyde end sit 

dårlige omdømme. Der er stolthed i selv at fortælle hvem man er, og hvor man kommer fra. 

Vores projekt kan skabe selvtillid og selvværd hos byens unge. Vi vil give mikrofonen til dem 

som alle har en mening om, men som sjældent får lov til at sige noget selv – og give de unge i 

Tasiilaq muligheden for at fortælle deres egne historier.

De unge får mulighed for at være involveret i alle filmskabelsens faser. Serien skal handle om 

det de unge synes er vigtigt og de unge er med til selv at skabe alle dele af serien. Det er en 

afprøvet arbejdsgang som er kendt fra bl.a. norske SKAM og mange andre ungdomsproduk

tioner. Det er en også en arbejdsgang som vi selv har god erfaring med professionelt.

De unge spiller også selv på østgrønlandsk som skuespillere i serien. Unge skuespillere og 

amatørskuespillere er også noget vi har arbejdet meget med før. I selve optagelserne er der 
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rig mulighed for at indgå i det tekniske hold og lære hvordan et filmset fungerer i praksis, både 

foran og bag kameraet, ligesom de unge er med i klip og øvrig post-produktion.

Vi har en lang række lokale samarbejdspartnere i byen der er i kontakt med de unge til daglig. 

Bl.a. Skolen, Fritidsklub, Kollegiet, Igdlo og Siu-Tsiu. Vi har fået visningstilsagn fra KNR (hvis 

serien bliver til noget). Michael Noer (R, Før Frosten, Papillon m.m.) er mentor og kreativ 

sparringspartner og Aaja Chemnitz (IA) støtter også projektet, men vi mangler finansiering.

I første omgang søger vi penge til at komme til Tasiilaq, møde de unge og udvikle seriens 

storylines sammen med dem. Vi er i Tasiilaq i halvanden måned hvor vi taler og skriver sammen 

med de unge. Vi laver også skuespils-workshops hvor alle kan deltage og caster de vigtigste 

roller til serien. Vi optager desuden så mange testscener som vi kan nå undervejs i fællesskab 

med de unge.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde en professionel hjemmeboende grønlandsk producer, og er 

i dialog med flere interessante folk.

3+ Så mange unge fra byen der vil være med. Vi har hørt fra vores lokale samarbejdspartnere 

at der allerede er stor interesse for projektet.

Keld Z. Aaes 190.000

Maniitsoq

Poul Olsen

Sisimiut

Arctic Circle Business

Maniitsoq

Udstyr til unge brandkadetter i Maniitsoq.

Formålsbeskrivelse

At uddanne sårbare unge til brandkadetter og modne dem til uddannelse, job og foreningsliv.

At give sårbare unge en chance for at vise deres værd i lokalsamfundet.

Der er nu uddannet to brandkadetinstruktører i Maniitsoq og de glæder sig til at komme i gang

med at undervise de kommende brandkadetter.

For at undervisningen skal kunne lade sig gøre, er det nødvendigt med indkøb af materiel, der

passer i størrelse til de unge. Materiel, som vil kunne genbruges af fremtidige brandkadetter

også. Det drejer sig om brandjakker, brandbukser, hjælme, hætter, brandhandsker, gummi

støvler og t-shirts. Dertil kommer fragt og forplejning til de unge, når de er under uddannelse.

15 sårbare unge fra Maniitsoq, aldersgruppe 13 – 16 år deltager i projektet.

Kim Hansen 150.000

Helsingør

Ivalo & Minik Fonden

Nuuk

Ivalo & Minik Fondens bestyrelse ansøger hermed i lighed med tidligere 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 admini-

strations- og markedsføringsomkostninger. De væsentligste poster i den forbindelse var admi-

strationshonorar, revison og annoncering (offentlig indkaldelse til ansøgningsrunder). Grunden

ningsrunder). Grunden til, at vi for 2022 ansøger om et højere beløb end 114.000,- kr. er grundet

i generelle prisstigninger og da der muligvis skal afholdes et arrangement i Nuuk med deltagelse

fra bidragsydere 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.
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På vegne af bestyrelse for Ivalo & Minik Fonden.

Op til 10 personer som modtager legater får glæde af projektet.

Gunver Justesen 150.000

Puk Draiby

Nuuk / København

Kalaallit Meerartaat / Grønlandske Børn

Nuuk

Sommerlejren i Qaanaaq 2022.

I sommeren 2022 planlægger Grønlandske Børn at afholde sommerlejr i Qaanaaq. Camp Q 

2022 står på skuldrene er allerede afholdte camps i sommeren 2014 og 2017. Camp Q 2022 

bygger således på et allerede etableret samarbejde med Avannaata Kommune og børnefaglige 

kapaciteter i byen. Vi har på den måde de bedste forudsætninger for, ved fælles indsats, at 

skabe tiltag med en langsigtet effekt for børn, unge og familier i byen.
Når sommerlejren rykker ind i tre uger i sommerferien, er det med et team af frivillige. De unge 

frivillige kommer fra alle verdenshjørner, fra Taiwan og Brasilien til Polen og Italien, og med

bringer fremmede sprog og sædvaner. På sommerlejren bygges der bro mellem det lokale 

samfund og verden udenfor. Kulturmødet går begge veje og er en af grundstenene i vores 

sommerlejre. Vi ønsker med sommerlejre at danne grobund for varige aktiviteter for på den 

måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommerlejren varer.

Formålet med Camp Q er at skrue op for det gode børne- og ungeliv for børn og unge i Qaa

naaq. Børnene får mulighed for fysiske, kreative og sprogligt stimulerende aktiviteter og for at 

udvikle deres relationer. Dertil kommer, at lejren med sine aktiviteter skaber gode rammer for 

samvær mellem børn og forældre og inddrager byens børnefaglige personale på en måde, så 

de fremadrettet kan trække på et større repertoire af stimulerende og udviklende aktiviteter 

og lege for børn og unge.

Syv overordnede formål:

● at give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt
● at give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfor

    dre og udforske sig selv i samspil med andre
● at børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompe

     tencer
● at give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og 

    dermed medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv
● at skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt 

    og interesse for hinanden, hvilket styrker det sociale sammenhold internt i 

    byen, samt beboere imellem
● at skabe rammer for, at børn og unge samt deres forældre får gode oplevel

    ser sammen, og dermed øge sammenholdet og fællesskabet på tværs af 

    generationer
● at afholde aktiviteter, hvor lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye 

    ideer til aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og ung.

16 frivillige, ca. 200 børn og ca. 100 voksne deltager i projektet.

Gunver Justesen 150.000

Puk Draiby

Nuuk / København

Kalaallit Meerartaat / Grønlandske Børn

Nuuk

Sommerlejren i Kangaamiut 2022.
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I sommeren 2022 planlægger Grønlandske Børn at afholde sommerlejr i Kangaamiut. Camp K 

2022 bygger på et allerede etableret samarbejde med Qeqqata Kommune og børnefaglige 

kapaciteter i byen som nu udvides med en sommerlejr. Vi har på den måde de bedste 

forudsætninger for, ved fælles indsats, at skabe tiltag med en langsigtet effekt for børn og unge 

i byen.
Når sommerlejren rykker ind i tre uger i sommerferien, er det med et team af frivillige. De unge 

frivillige kommer fra alle verdenshjørner, fra Taiwan og Brasilien til Polen og Italien, og 

medbringer fremmede sprog og sædvaner. På sommerlejren bygges der bro mellem det lokale 

samfund og verden udenfor. Kulturmødet går begge veje og er en af grundstenene i vores 

sommerlejre. Vi ønsker med sommerlejre at danne grobund for varige aktiviteter for på den 

måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommerlejren varer.

Formålet med Camp K er at skrue op for det gode børne- og ungeliv for børn og unge i 

Kangaamiut. Børnene skal tilbydes fysisk, kreativt og sprogligt stimulerende aktiviteter og 

mulighed for at udvikle deres relationer. Dertil kommer, at lejren med sine aktiviteter skal søge 

at skabe gode rammer for samvær mellem børn og forældre og inddrage byens børnefaglige 

personale på en måde, så de fremadrettet kan trække på et større repertoire af stimulerende 

og udviklende aktiviteter og lege for børn og unge.

Syv overordnede formål:

• at give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt

• at give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfordre og

   udforske sig selv i samspil med andre

• at børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompetencer

• at give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupperinger, og dermed

   medvirke til at skabe et mobbefrit børneliv

• at skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt og

   interesse for hinanden, hvilket styrker det sociale sammenhold internt i byen, samt

   beboere imellem

• at skabe rammer for, at børn og unge samt deres forældre får gode oplevelser
   sammen, og dermed øge sammenholdet og fællesskabet på tværs af generationer

• at afholde aktiviteter, hvor lokale og frivillige inspirerer hinanden, med nye idéer til

   aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og unge.

12 frivillige, ca. 75 børn og ca. 100 voksne deltager i projektet.

Christian Keldsen 150.000

Nuuk

Grønlands Erhverv

Nuuk

Future of Greenland Ungdomskonference 2024.

Formålsbeskrivelse:

GE vil afvikle en ungdomskonference for unge mennesker i Grønland i alderen 15-25 år som 

optakt til erhvervskonferencen, Future Greenland 2024. Målet er at engagere de unge men

nesker, der er Grønlands fremtid og lade dem få en rigtig konferenceoplevelse med spæn

dende oplæg og debat, og hvor målet er at kunne sende et klart budskab til "de voksne" 

deltagere i selve Future Greenland konferencen. Emnet kredser omkring bæredygtighed og 

involverer naturressourcer og kultur, og vil blive indarbejdet i visse uddannelsessteders under

visningsplaner, så konferencens temaer rækker længere ud end selve den halve dag konfe

rence varer.

Konferencen skal være gratis for de unge, hvorfor der søges fondsfinansiering til at dække om

kostninger til Katuaq, forplejning, oplægsholdere, planlægning m.v.
Arrangement har en separat økonomi fra Future Greenland, og anses for et vigtigt led i at 

engagere unge mennesker til indgå i samfundsdebatten og tage ansvar for egen udvikling.

Future of Greenland 2024 Ungdomskonference

nuna@fonden.gl side 6 af 66 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2022

offentliggjort

31. januar 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med december 2022

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

Grønlands Erhverv (GE) er hvert andet år vært for Grønlands største erhvervskonference, 

Future Greenland. Som optakt til 2024-konferencen (14.-15. maj 2024) arbejder GE på at eta

blere en ungdomskonference kaldet, Future of Greenland, målrettet unge mennesker i 

Grønland på folkeskolens ældste trin (9.-10. klasse), gymnasieniveau (inkl. Handelsskole, KTI 

m.fl.) samt videregående uddannelser. Formålet med konferencen er at give de unge 

mennesker, der er Grønlands fremtid, muligheden for at blive hørt og få en oplevelse ved at 

deltage i en konference med inspiration fra Future Greenland.

Konferencen vil centrere sig omkring bæredygtighed og vil tilgå emnet fra forskellige vinkler. 

Konferencen vil vare ca. ½ dag mandag d. 13. maj 2024 og vil være en blanding af oplæg, 

paneldebat og involvering af deltagerne. Målet er at give en ægte konferenceoplevelse til de 

unge mennesker og vise dem denne side af civilsamfundet samt give dem mulighed for at 

møde nogle af Grønlands politikere og profiler.

400 personer deltager i projektet.

Minik Rosing 150.000

København

Ivalo & Minik Fonden

Nuuk

Tilskud til fondens drift og administration 2023.

Det fremgår i vores årsregnskab for 2019, at vi det år bruge over 125.000,- kroner på administrati-

on og markedsføringsomkostninger.

De væsentligste poster i den forbindelse var administrationshonorar, revision og annoncering (of-

fentlig indkaldelse til ansøgningsrunder). Grunden til, at vi for 2021 ansøger om et højere beløb

end de 125.000,- kroner er grundet i generelle prisstigninger og da der muligvis skal afholdes et ar-

rangement i Nuuk med deltagelse af bidragsydere og legatmodtagere.

Såfremt hele det ansøgte beløb ikke bliver brugt på Uddannelsesfondens drift & administration, så

vil det resterende beløb anvendt til legater. Dette i lighed for tidligere år.

Nuka Alice Lund 117.732

Sisimiut

Taseralik

Sisimiut

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 udvik-

lingsplatform for musikalsk udøvelse gennem de sidste 12 år, og blandt dem som har været igen-

nem møllen. Gruppen har igennem Serravik lært at bruge musikinstrumenter og brugt Taseraliks

åbne scene til at øve sig. De har udviklet sig så meget, 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 mulig-

hed for performance, som man udvikler sig som individ som stoler 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 frem-

bragt.

Nye udviklingsmuligheder for unge musikere.

I samarbejde med Serravik fortsætter mulighederne for at videreudvikle 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 dygtiggøre sig. Dette

nuna@fonden.gl side 7 af 66 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2022

offentliggjort

31. januar 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med december 2022

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

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, Nanortalik, 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, op-
holdsudgifter, honorar til dem som måtte bruge andres tekster og melodier, og endelig kost og
lignende til musikerne. Sømandshjemmet i Sisimiut har i samarbejde med Taseralik indgået af-
tale 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 samlede udgifter, som vedrører leje af lokaler, markedsføring, teknisk assistance og
planlægning.
19 personer er aktive i dette projekt, derudover cafégæster.

Maria Camilla Kristiansen 116.000
Sisimiut

Serravik
Sisimiut

Udvikling af samarbejdet mellem Serravik og Sermersuumi Nipilersornermik 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 del-
tagere til at føle at de er en del af et af et unikt fællesskab) på grønlandsk. For at skabe et grund-
lag for det, vil vi gerne undervise ud fra den samme metode, blandt andet i forhold til musik-
teorien. 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 Sermer-
suumi Nipilersornermut Ilinniarfik (Sermersooq 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 blæsermiljø. I Sermersuumi Nipi-
lersornermik Ilinniarfik har de et aktivt blæsermiljø. Det er målet at Sermersuumi Nipilersorner-
mi Ilinniarfik skal hjælpe og inspirere Serravik i denne proces.
For at introducere Serraviks elever til det at spille et blæseinstrument afholdes der en blæser-
workshop ved Titken A. Jakobsen fra Sermersuumi Nipilersornermut Ilinniarfik. Blæserwork-
shoppen afholdes for både Serraviks elever og elever fra Sermersuumi Nipilersornermut Ilin-
niarfik. 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 blæserworkshoppen.
Der afventes fortsat endelig afklaring i forhold til om koncerten kan afholdes i kirken på de øn-
skede datoer. Alternativt afholdes koncerten på Sermersuumi Nipilersornermi Ilinniarfik.
Ud over disse hovedpunkter lægges der et fagligt og kulturelt program for eleverne så de får
det optimale ud af deres ophold. Der af holdes blandt andet en koncert i Katuaq med Jacob
Froberg som eleverne skal ind og se.
20 personer deltager i projektet.

Minik Rosing 100.000
København

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk
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Legater.
NunaFondens bidrag som hovedbidragsyder til Ivalo & Minik Fonden for legatåret 2021, så Ivalo
& Minik Fonden kan give legater til grønlandsk uddannelsessøgende for at fremme uddannel-
sesgraden og uddannelsesniveauet i Grønland
6 personer har modtaget legater over projektet.

Minik Rosing 100.000
København

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk

Legater.
NunaFondens bidrag som hovedbidragsyder til Ivalo & Minik Fonden for legatåret 2022, så Ivalo
& Minik Fonden kan give legater til grønlandsk uddannelsessøgende for at fremme uddannel-
sesgraden og uddannelsesniveauet i Grønland
Flere end 6 personer forventes at modtage legater over projektet.

Susanne Andreasen 100.000
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk

Turné med teaterforestillingen Killingusaaq Qulangerlugu.
Killingusaaq Qulangerlugu (engelsk titel: Beyond the Horizon) handler om to store grønlandske 
ekspeditionsdeltagere; Hans Hendrik Suersaq (1834-1889) fra Qeqertarsuatsiaat, som var med 
til fire forskellige ekspeditioner og Arnarulunnguaq (1896-1933) fra Thule, som var med under 

Den Femte Thule-ekspedition (1921-1924).
Det er en fortælling om to af de mange grønlandske ekspeditionsdeltagere som er rejst med 
på nogle af de store arktiske ekspeditioner igennem tiden, men hvis navne ikke har stået øverst 
i historiebøgerne. Deres lokale kendskab, færdigheder og tilpasningsevne var uundværlige på 

rejserne.
Vi ansøger midler til at sende forestillingen på turné til: Qaanaaq, Uummannaq, Ilulissat, Qasi

giannguit, Paamiut og Qaqortoq.
Hans-Hendrik Suersaq drev i 6 måneder på en isflage sammen med en lille gruppe mennesker 

og hans jagtevner sikrede deres overlevelse.
Forestillingen er formet som en live-dokumentarfilm, hvor handlingen foregår på scenen og 
selve historien ses på det hvide lærred. Forestillingen spilles på grønlandsk, med engelske 

overtekster.
På Nunatta Isiginnaartitsisarfia bestræber vi os på at fortælle vedkommende historier i origi
nale opsætninger. Ekspeditionshistorier er i igen fokus i disse år både i film, teater, podcasts 
og meget andet. 100-året for Den femte Thuleekspedition blev bl.a. markeret både på Det 
grønlandske Landsbibliotek men også af nogle af de store danske kulturinstitutioner i 2021. 
Det er meget sjældent at de grønlandske ekspeditionsdeltagere bliver sat i rampelyset, det 

laver vi om på i denne forestilling.
Killingusaaq Qulangerlugu nåede at blive opsat i Nuuk i december 2021 og spillede få gange. 
Publikum tog rigtig godt imod den. Den skulle have været på en lille turné i Danmark, men den 
blev aflyst på grund af Covid-19 pandemien. Nu vil vi gerne give publikum mulighed for at se 
forestillingen og planlægger genopsætning i Nuuk med efterfølgende turné i både Danmark og 

Grønland.
Hans-Henrik Suersaq Poulsen er tiptiptiptipoldebarn af Hans Hendrik Suersaq og opkaldt efter 

ham, han er glad og stolt over at kunne fortælle denne historie på scenen.
Instruktør Vivi Sørensen siger: ’Videodokumentar-konceptet har været rigtig spændende at 
arbejde med, hvor vi har blandet teater og video for at fortælle de her to fantastiske mennes

kers historie’.
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Forestillingen vises i Nuuk, Qaanaaq, Uummannaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Paamiut og
Qaqortoq.
3 fagpersoner deltager i projektet.

Minik Rosing 100.000
København

Ivalo & Minik Fonden
Nuuk

Legatpulje.
NunaFondens bidrag som hovedbidragsyder til Ivalo & Minik Fonden for legatåret 2023, så Ivalo
& Minik Fonden kan give legater til grønlandsk uddannelsessøgende for at fremme uddannelses-
graden og uddannelsesniveauet i Grønland
Flere end 6 personer forventes at modtage legater over projektet.

CSR Greenland 98.000
Nuuk

CSR Greenland
Nuuk

Qaqisa 2.0 - Testprojekt, at udvikle og teste materialer til sociale medier, hvor unge under uddan-
nelse fortæller unge som endnu ikke er i gang med en uddannelse, om deres hverdag på en ud-
dannelse.
Ansøgning
Der ansøges om 98.000 kr. til gennemførelse af et testprojekt, hvor der ønskes produceret mindst
fire kortfilm til brug på sociale medier.
Kortfilmen skal inspirere unge i aldersgruppen 16 - 25 år der endnu ikke er kommet i gang med en
uddannelse til eventuelt at vælge en uddannelsesretning.
De ansøgte midler anvendes til koordinering, teknisk support og markedsføring af indsatsen.
I forlængelse af testprojektet vil der blive gennemført en mindre analyse ved hjælp af Google
data henholdsvis data fra facebook eller lignende valgte platforme, hvor der ses på om kort-
filmene rammer målgruppen.
Baggrund
Alt for mange unge har mangelfuldt kendskab til uddannelser og de muligheder en uddannelse
giver dem på arbejdsmarkedet. Der er et stort behov for oplysning, så eleverne går videre i
ungdomsuddannelser efter folkeskolen. En alt for stor del af de unge går ikke videre med ud-
dannelse efter folkeskolen, og eller falder fra et påbegyndt forløb.
Qaqisa er et partnerskab mellem CSR Greenland, de fem kommuner, IMAK, Center for National
Vejledning, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, samt Uddannelsesstyrelsen. Qaqi-
sa har til formål at skabe brobygning mellem folkeskolens ældste trin og det lokale erhvervsliv.
Qaqisa har skabt kvalificeret viden om elevernes viden om uddannelse, eller mangel herpå.
En vigtig erfaring i Qaqisa indsatsen er behovet for tidssvarende kommunikation om uddan-
nelse. Materialer bør i langt højere grad udvikles og målrettes til de medier, hvor de unge er
til stede og samtidig kommunikeres af de unge til de unge. De unge efterspørger inspiration
fra andre unge under uddannelser om hverdagen på uddannelse/lærepladsen.
Formålbeskrivelse
Formålet er at udvikle og teste materialer til sociale medier, hvor unge under uddannelse for-
tæller andre unge som endnu ikke er i gang med en uddannelse, om deres hverdag på en ud-
dannelse.
Med udgangspunkt i den viden og erfaring der er opnået igennem Qaqisa ønsker vi at producere
kortfilm egnet til sociale medier, hvor unge under uddannelse eksempelvis fortæller om:
 ◦ hvilken uddannelse de er i gang med, eller
 ◦ hvilke fag de supplerer med henplik på forberedelse til uddannelse
 ◦ hvilken hverdag de giver dem
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 ◦ hvad de lærer på uddannelsen eller hvilke faglige miljøer de indgår i
 ◦ hvilke nye bekendskaber / venner de har fået og hvorda det sociale liv på uddannelsen er
 ◦ hvad de drømmer om og hvilke karrieremuligheder deres uddannelsesvalg giver dem
 ◦ hvilke fag der er vigtige for adgang til uddannelsen.
Kortfilmene skal i 'øjenhøjde' med de unge fortælle om livet på en uddannelse. Og afsluttes
med et 'link' til, hvor der kan findes flere informationer. Kortfilmene ønskes i testprojektet
kanaliseret til de platforme, hvor de unge søger informationer.
1 - 12 unge under uddannelse, som skal være rollemodeller for kommende uddannelses-
søgende deltager i projektet.

Katrine Rosenquist Kirk 95.000
København

Katrine Rosenquist Kirk
København
Ramon Gordon Jensen
Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi
Rigshospitalet
København

Nipilik - 'Med lyd'.
Anvendelse af teleaudiologi i behandlingen af høretab hos børn i Grønland.
Tidligere studier har vist, at mange børn i Grønland har nedsat og ikke får den tilstrækkelige
behandling, primært fordi behandlingen har krævet flere måneders ophold i Danmark med 
operation og opfølgning. Nedsat hørelse hos børn er forbundet med nedsat trivsel, indlærings
vanskeligheder, ensomhed og højt stressniveau, og det er derfor et vigtigt samfundsmæssigt 
problem. Ny teknologi, kaldet "teleaudiologi", muliggør nu, at man kan fjernjustere høreappa
rater via en app. Ved at give børnene høreapparater på pandebånd, så de ikke behøver opera
tion, kombineret med fjernjustering via appen, kan behandlingen altså foregå udelukkende i 
Grønland. Vi ønsker at afprøve metodens anvendelighed i Grønland på 12 børn med udtalt 
høretab på begge ører. Børnene vil få tilbudt et høreapparat, hvorefter vi vil følge op løbende 
på deres trivsel, anvendelsen af apparatet, og så vil vi finjustere apparaterne over appen med 
specialister placeret i Danmark på Rigshospitalet. På lang sigt er målet at metoden skal kunne 
implementeres som fast behandling i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, så grønlandske børn 

fremover kan få den behandling, de har brug for.
Nipilik  –  ’med lyd’ 
Anvendelse af benforankrede høreapparater på pandebånd til behandlingen af høretab hos 

børn i Grønland. 
Asger på 11 år fik i 2020 indopereret et benforankret høreapparat på Rigshospitalet, efter han 
havde haft et udtalt høretab på begge ører i en længere periode. Hans mor bemærkede efter 
operationen, at Asgers sprog udviklede sig, og han generelt blev gladere. Det første, han sagde, 
da apparatet blev sat på, var: ”Mor, jeg kan høre dig trække vejret”. Stort set ingen grønlandske 
børn med høretab får den nødvendige behandling og lever derfor med alle de konsekvenser, det 
har for deres trivsel og udvikling. Det skyldes blandt andet, at operativ behandling kræver et 
ophold i Danmark. Vi ønsker at finde en behandling, der kan være forankret i Grønland, som kan 

hjælpe flere børn som Asger.
Projektbeskrivelse 
Behandlingsmulighederne for børn med nedsat hørelse i Grønland er begrænsede og i nogle 
områder ikkeeksisterende. Vores forskningsgruppe har tidligere lavet undersøgelser af børns 
hørelse i grønlandske skoler, hvor vi fandt, at 2-3 børn i hver klasse havde svært nedsat hørelse. 
Undersøgelsen viste også, at de fleste af disse børn ikke får den nødvendige behandling. Der 
mangler i Grønland både den nødvendige teknologi og uddannede hørespecialister til at 

håndtere børnenes høretab. 
Med dette projekt ønsker vi at undersøge mulighederne for, at lokalt personale står for at 
udlevere høreapparaterne, men at de opfølges og tilpasses ved hjælp af ny teleaudiologisk 
teknologi. De fleste forældre har adgang til smartphones, og via en app vil det være muligt at 
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finjustere apparaterne online med specialister, der befinder sig på Rigshospitalet i København.
Projektet forventes at få væsentlig samfundsmæssig relevans, fordi nedsat hørelse blandt børn 
har negative konsekvenser for deres sociale, faglige og emotionelle udvikling samt generelle 
trivsel. Vi har etableret et unikt tværfagligt samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner 
herunder Statens Institut for Folkesundhed og Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance. 
Dette giver os en enestående mulighed for både at undersøge hørelsen hos børnene, vurdere 
deres generelle trivsel og se nærmere på, hvordan nedsat hørelse spiller ind på trivslen. Projek
tet etableres i et tæt samarbejde med sundhedsvæsnet i Grønland og kan danne grundlag for, 
hvordan teleaudiologiske løsninger fremover kan inddrages i sundhedsvæsnets behandling af 

børn med høretab. 
Projektet ligger i forlængelse af mange års erfaring i gennemførsel af forskning i bl.a. Grønland 
og Afrika, og det har opnået støtte fra Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance og Det 

Grønlandske Sundhedsvæsen. 
Der søges herved om støtte fra NunaFonden for et samlet beløb på 95.000 kr. (se budget), et 

mindre beløb end dette vil naturligvis også modtages med stor taknemmelighed.
12 personer deltager i projektet.

Drude Daverkosen 95.000
Sisimiut

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq
Sisimiut

Handicap i fokus – en platform for samtale.
Projektet har til formål at skabe en platform for samtale om handicapkonventionens imple
mentering i Grønland. Handicapområdet er stort og komplekst og indeholder mange fag- og 
interesseområder. En fælles platform giver mulighed for at disse interessenter kan mødes og 
sammen skabe en fælles vision for, hvordan FN’s handicapkonvention bedst sikres implemen-

teret i alle relevante dele af det grønlandske samfund.
Tilioq afholder hvert år et større seminar og konference for interessenter indenfor handicap
området. De seneste to år har dette ikke været muligt at afholde i sin fulde form på grund af 
Corona restriktioner. Restriktionerne og de aflyste seminarer har i høj grad påvirket handicap
foreningerne, der i det hele taget har oplevede begrænsninger i deres sædvanlige aktiviteter 

og sociale samlinger.
Derfor afholder Tilioq fra d. 29. april til d. 1. maj 2022 en større civilsamfundsfestival med del
tagere fra handicaporganisationer i hele landet. Den o2. maj 2022 vil dette afsluttes med en 
konference, hvor personer med handicap samt beslutningstagere, interesseorganisationer, 
repræsentanter for kommunale handicapråd og interesseorganisationer inviteres til at samtale 
om den fremtidige fælles vision for personer med handicap. Det er denne konferencedag, som 
vi søger midler til hos NunaFonden, da vi ønsker at sikre at invitere så mange som muligt med 
i samtalen om, hvordan vi sikre at personer med handicap kan leve et liv med de samme 

muligheder som alle andre.
For at skabe forandringer og styrke rettighedsbeskyttelsen på handicapområdet, er det vigtigt 
ikke kun at tale om udfordringer, men også om løsninger og skabe nye idéer som adresserer 
udfordringerne. I april måned udkommer departementet for Børn, unge og familie med en 
redegørelse på handicapområdet. Konferencen vil med udgangspunkt heri have fokus på en 

fælles samtale om løsninger på fire af de temaer, som fremgår af redegørelsen:
-  Tabuer og fordomme om personer med handicap 
-  Styrkelse af handicapcivilsamfundet 
-  Tilgængelighed og inklusion i uddannelsessystemet 
-  Boligforhold for personer med handicap.
Konferencen vil dermed bestå af en blanding af oplæg, workshops og idégenerering om løs

ningerne på disse fire områder.
Oplæggene vil afholdes af personer med handicap selv og fagpersoner, og vil have fokus på 

udfordringer og inspirere til nye løsninger indenfor områderne.
Workshopgrupperne vil blive inddelt således at der er repræsentanter for både handicap
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foreningerne, fagpersoner og beslutningstagere således sikres det at samtalen og løsningerne 
går på tværs af faggrupper og interessenter, samt at personer med handicap bliver hørt på alle 

områderne.
80 personer deltager i projektet.

Emile Hertling Péronard 95.000
Nuuuk

Nuuk International Film Festival 2022
Nuuk

Nuuk International Film Festival 2022
Fra den 14. til den 17. september 2022 finder Nuuk International Film Festival sted for sjette 
gang.
Nuuk International Film Festival har i de sidste fem år forsøgt at skabe en grønlandsk film
festival efter internationalt tilsnit – en professionel filmbegivenhed, der zoomer ind på de film, 
der ikke normalt bliver vist på vores breddegrader, og som også sætter selve dét at lave film i 
fokus. En filmfestival er nemlig et vigtigt element i det økosystem, som en filmbranche udgør: 
Festivalen kan være udstillingsvindue for de grønlandske filmskabere, et mødested mellem 
filmbranchen og publikum, et ungt talents første møde med ligesindede filminteresserede, og 
så kan den give de oplevelser i biografmørket, som kan forandre vores liv.
De fem år, der allerede nu er gået, vidner om en bæredygtig succes, som fortjener at vokse sig 
større.
Vi håber, at Nuna Fonden i lighed med tidligere år vil være med til at bakke op om denne ud
vikling.
5 personer deltager i projektet + deltagere.

Sorlak 95.000
Nuuk

Sorlak
Nuuk

Arrangementer for borgerne i Ittoqqortoormiit
Ittoqqortoormiit ligger afsides og er ufremkommelig. Derfor er det sjældent, at der kommer 
folk udefra for at arrangementer for borgerne, f.eks. musikere og folk der vil underholde.
folk udefra for at arrangementer for borgerne, f.eks. musikere og folk der vil underholde.
Derfor vil Sorlak til Ittoqqortoormiit for at holde arrangementer for alle borgere inklusiv under
holdning.
Man forestiller sig at der i Ittoqqortoormiit skal afholdes kurser i sangskrivning og kompo
nering, og en der kan underholde. Arrangementet er for alle fra børn til ældre.
Rejsen tænkes at ske i starten af oktober måned.
6 personer deltager i projektet.

Naleraq Eugenius & Fabrizio Barzanti 95.000
Nuuk

Naleraq Eugenius & Fabrizio Barzanti
Nuuk

Uanga Timera (det er min krop), tour part 4.
Formål 
Formålet med dette projekt er at få børn til at åbne sig følelsesmæssigt, med brug af farver og 
skuespil. For at give børnene redskaber til at reagere inden misbrug. Dette for at børnene kan 
reagere hurtigere.
Turné
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Turneen planlægges nu ligesom alle folkeskoler på kysten er kontaktet. Derudover skal de klasser 
man ikke har medtaget før tages med. Turneen med Uanga Timera har vi delt i 3, især med henblik 
på at vise skuespillet til folkeskoleelever.
Vi rejser først til disse byer: Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannguit og Qeqertarsuaq. 
Dernæst: Qaqortoq, Narsarsuaq, Narsaq, Nanortalik, Igaliku, Alluitsup Paa, Eqalugaarsuit og Qassi
arsuk og endelig: Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. Desværre har vi ikke kunnet nå Qaanaaq, Upernavik 
og Uummannaq på grund af covid-19.
Nu vil vi give dem en chance og tager til Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq samt Ilulissat. Der-
efter for de mindste klasser i Nuuk.
Indhold
I skuespillet vil vi bruge skuespils formen ”Forum teater”. Eksempelvis vil skuespilleren hvis der 
opstår problemer under skuespillet spørge børnene, hvad der er galt i netop denne scene. Derefter 
svarer børnene, hvorefter scenen udføres som sang som børnene skal deltage i. Derefter skal man 
skelne mellem det gode og det dårlige, overført til forskellige sange. Historien vil blive skrevet af 
Nalle Laanela og fremføres af grønlandske skuespillere, på den måde bliver den tilpasset de grøn
landske børn. En psykolog der har kendskab til børns reaktioner, vil deltage under udførelsen af 
historien. Sangene vil blive skrevet af Fabrizio Barzanti, og teksterne vil blive skrevet af kendte
grønlandske skuespillere.
Denne lille skuespil vil præsentere 4 emner. Som er:

1. Stop – gør mig ikke fortræd.
2. Stop – gør ikke denne person fortræd.
3. Det er okay at vise følelser, det er ikke forbudt at græde.
4. Lad os tale sammen, uden at gemme på det.

Disse emner vil blive arbejdet med ved hjælp af sang.
Det er jo vist at omsorgssvigt og seksuelle misbrug er nogle af de største problemer i Grønland. 
Offeret bliver udsat for traumer, og er i choktilstand samt og har skyldfølelse, hvor den skyldige
kan leve videre som om intet er hændt.
Det vil vi gerne lave om på og give børnene værktøjer til at kunne åbne op, til at komme videre
efter misbruget og hurtige underretning.
5 personer deltager i projektet + tilskuere.

Kulunnguaq Mølgaard-Motzfeldt 94.100
Nuuk

Katuaq
Nuuk

Nuuk Street Camp 2022.
’Nuuk Street Camp’ samler for tredje gang unge mellem 15 og 25 år med lyst til at udvikle deres 
kreative egenskaber indenfor musik, dans, video eller graffiti. Det er vigtigt at alle har mulighed 

for at deltage i projektet – derfor er det gratis at tilmelde sig.
Med udgangspunkt i Nuuk som fælles tema, skal workshopholdene fortolke og skabe et produkt, 
som forholder sig til bylivet i Nuuk set fra de unges perspektiv. De unge får mulighed for at 
arbejde sammen med andre unge om at skabe et eller flere kunstneriske værker, som skal 

præsenteres den sidste workshopdag.
Projektet skal give et tidsbillede af byen set fra hovedstadens ungdom i dag, fortolket gennem 
de fire kunstarter: musik, dans, vide og graffiti. Det er vigtigt at se og høre ungdommens mening 
om det urbane miljø som de i høj grad er en del af og som de er med til at forme. 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.
48 personer deltager i projektet, heraf 8 undervisere.

Ari P. Rasmussen 90.000
Tukummeq Qaavigaq
Nuuk
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Ari P. Rasmussen
Tukummeq Qaavigaq
Nuuk

Filmoptagelse af trommesang og trommebygning i Qaanaaq og omegn, sommeren 2022.
Bevarelse og udvikling af trommesang i Qaanaaq, som er vigtig redskab til at udtrykke sig. Det er
min erfaring at trommesang er med til at skabe et stærk følelse af fællesskab.
Jeg mener det er vigtigt at dokumentere den viden der er i dag, om trommesange og tromme-
bygning, mens tid er.
Der er en slægt Sadorana / Qaavigaq, som ved deres engagement i udøvelse af trommesang og
undervisning af børn og unge, har gjort sig særligt bemærket ved at være aktive i bevarelsen og
udøvelsen af trommesang og fremstilling af trommer.
8 personer deltager i projektet + borgere med interesse.

Jakob Søvndahl Skovaa 90.000
Nuuk -1.999

BEVILLING DELVIS TILBAGEFØRT
Katuaq
Nuuk

Qooqqut Festival 2022.
Fællesskab, kultur og natur er de vigtigste bestanddele i Katuaqs familiefestival, som i 2022 

afholdes for ottende gang.
For borgere fra Nuuk er Qooqqut Festival en prioriteret og samlende begivenhed, hvor omkring 

1.000 borgere tilbringer kvalitetstid sammen, fælles om kultur og midt i naturen.
Formål
Qooqqut Festival er en helt særlig tilbagevendende og gratis kulturbegivenhed midt i naturen. 
Programmet er kulturarvs- og kulturidentitetsbevarende. Festivalen udvider horisonter gen

nem samarbejde og kulturudveksling med lokale, 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 kulturelle workshops, hvor man kan lære mere om vores kultur, samt bevare og 

udvikle den i fællesskab.
Katuaq fylder 25 år
I 2022 fejrer Katuaq sine 25 år som Grønlands kulturhus. Det skal også kunne mærkes på dette 
års Qooqqut Festival, som er en af de største begivenheder, Katuaq selv arrangerer og er noget 
som både medarbejdere, kunstnere og gæster glæder sig til hvert år. Hver gang sammensættes 
et nyt program med spændende musik, workshops og andre aktiviteter. I år vil programmet 
samle de mest populære aktiviteter og workshops som har været gennem årene og samtidig 

prøve nye ting af.
Myter og sagn – Aningaaq og Maliina
Festivalen vil de næste par år sætte fokus på bestemte grønlandske myter og sagn som over
ordnede temaer. På den runde væg i Katuaqs foyer er kunstværket, Aningaaq og Maliina af 
Buuti Pedersen ridset ind. I anledning af Katuaqs 25-års jubilæum vil denne fortælling blive 
tematiseret i festivalens grafiske udtryk, på programmet med historiefortællinger og sangskriv

ning i co-lab.
Fællesskab:
I festivalens program lægger vi ekstra vægt på aktiviteter, der styrker fællesskabet på tværs af 

generationer, borgere, kunstnere og frivillige.
Borgere, kunstnere og kulturaktører deltager på lige fod i festivalens fællesskab. Alle får mulig
hed for at nyde kultur af høj kunstnerisk kvalitet i naturen med familie og venner, da program
met tilrettelægges som et overflødighedshorn af workshops, aktiviteter, koncerter, teater og 
andre optrædener løbende gennem dagene. Borgerne skaber nye relationer på festivalen og 
tilgår samtidig traditionsrige kulturelle oplevelser, som især er vigtigt for vores børn at få med 
i opvæksten. Det vil sige at alle deltagere får en unik kulturoplevelse, som opbygger ny viden 

om egen kultur og som skaber nye relationer på tværs af kulturer.
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Alle kunstnere og aktører, der er med på programmet til Qooqqut Festival 2022, forpligter sig 
til at være med til hele festivalen og indgå i fællesskabet, herunder workshops og co-labs med 

andre artister og aktører.
Der er siden 2019 indført et lighedsprincip i festivalens honorarpolitik: Alle kunstnere, aktører 
og foreninger modtager samme størrelse honorar for deres festivaldeltagelse og medvirker 

alle på lige vilkår.
Kultur:
Med fokus på traditionel og moderne grønlandsk kultur er der aktiviteter, musik, kunst, kultur 

og workshops for børn og familier.
Kunstnere og aktører får mulighed for at udvikle deres kundskaber og dele disse med borgerne 
på festivalen, ligesom de indgår i samarbejde og kulturudveksling med lokale og udenlandske 

kunstnere.
I årets program gør vi opmærksom temaet så deltagende kunstnere og aktører kan inkorporere 

det i deres optræden, workshop eller formidling, hvis de ønsker det.
Natur
Det, at Qooqqut Festival finder sted ude midt i fjorden, er noget helt særligt. Det indgyder til 
fordybelse og kvalitetstid i de smukkeste omgivelser. Mødet mellem kultur og natur skaber 
unikke oplevelser og udvider horisonter. Qooqqut Festival tager hensyn til naturen, for vi er 
kun gæster og har et ansvar for at bevare den. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre 
festivalen mere bæredygtig. Det kommer blandt andet til udtryk i at vi opfordrer til at reducere 
brug af én gangsemballage, f.eks. ved at fylde medbragte drikkedunke med frisk vand fra 
elven, bruge muleposer i stedet for plastikposer og generelt reducere mængden af affald.

Deltagere fra nordiske og arktiske lande
Qooqqut Festival har tradition for at invitere kunstnere fra både de nordiske og arktiske lande. 
De udefrakommende kunstnere og aktører er med til at skabe en mangfoldig festival som giver 

mulighed for udveksling og forståelse for hinandens kulturer.
Co-lab
Fem dage før Qooqqut Festival starter, ankommer fire udvalgte musikere, som sammen skal 
skrive og komponere en sang om dagen i forskellige hold. Formålet er at samle musikere som 
ikke tidligere har arbejdet sammen for at de sammen kan skabe nogle unikke sange og 
potentielt finde en fremtidig samarbejdspartner. Sangskriverne sejler til Qooqqut om 
mandagen og starter den første dag med at skrive en sang med udgangspunkt i årets tema. De 
efterfølgende dage skal deltagerne i fællesskab finde på dagens ord som de kan bruge som 
inspiration til dagens sang. Sangskriverne arbejder sammen to og to, og skifter partner hver 

dag. Om lørdagen spiller deltagerne en koncert, hvor de præsenterer deres nye sange.
Frivillige
Festivalen er stærkt afhængig af frivillige, som sørger for at mange dele af festivalen kører. De 
sørger for at der er mad på bordet, rengøring / oprydning, havnevagter og mange andre vigtige 
opgaver. Der skabes et tæt forhold mellem de frivillige, kunstnerne, aktørerne og Katuaqs 
medarbejdere under festivalen.
60 medarbejdere, kunstnere, aktører og frivillige og ca. 1.000 gæster deltager i projektet.

Karl Davidsen 90.000
Maniitsoq

karlda media
Maniitsoq

En by som viser vej
Jeg vil hermed søge om tilskud til at lave en film, som jeg har planer om at lave til sommer.
Begrundelse:
Man har ikke beskæftiget sig så meget med historien om Maniitsoq, selvom byen under udvik-
lingen har været en stor travl fiskerby i Grønland. I 1800 og 1900-tallene har der i 
Maniitsoq været mange betydningsfulde mennesker, som også har været kendte langs kysten. 
Inden disse mennesker går i glemmebogen, vil jeg lave en udsendelse om dem, der med fordel 
kan benyttes af de næste generationer.
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I filmen vil der ikke kun være personer men også omhandle naturen omkring Maniitsoq og 
hvad naturen har været brugt til, f.eks. anvendelse af Maniitsup Isortua og hvordan området 
er blevet brugt til at samle vinterforråd. Vi vil have personer der stadig har erindring om livet 
dengang til at fortælle om deres viden.
Projekt:
Projektet vil vi gennemføre i sommeren 2022, mens naturen er farverig og for at vise seværdig-
heder i naturen, ved at filme med drone. Filmoptagelse med drone vil foregå fra en båd og fra
land, optagelserne vil tage udgangspunkt i 2 bøger. De bøger vi vil tage udgangspunkt i er, Ri-
chard Petersen og H.C. Petersens bøger om Isortoq Maniitsup pequusivia (forrådskammer) og
og Thomas Petrussens bog Jenseralak nunaqqataalu. Udover disse bøger vil vi efterlyse 
oplysninger, hvor vi benytter personer der har haft stor indflydelse i Maniitsoq for eksempel
Jenseralak, Aatarsua, Qujagé, Sammeralak, Niels Carlo, Luutsiveralak, Hansigne Lyberth og
andre interessante personer.
Jeg mener at projektet er af stor betydning og er vigtig for nutiden, og omhandler personer 
der har haft indflydelse på vor lands udvikling, men ikke har været så fremtrædende.
Derfor håber vi at NunaFonden vil støtte os i vores projekt, da man jo også vil beskæftige sig 
med en by der har haft stor indflydelse på vor lands udvikling.
4 personer deltager i projektet.

Sarah Aviaja Hammeken 90.000
København

Aviaja Dance
København

SILA – spille- og workshops periode i Nuuk.
SILA tager udgangspunkt i en af Grønlands mest velkendte sagn – myten om Sassuma Arnaa – en 
fortælling om hvordan vi som mennesker skal respektere naturen.
Gennem dans og koreografi vil jeg skabe en forestilling, der tager publikum med på en rejse gen-
nem vores følelsesregister og hjælper unge mellem 12 og 18 år til at bearbejde/tale om traumer
og psykisk fangenskab samt bryde tabuet omkring defekter og svagheder.
SILA co-produceres af Nunatta Isiginnaartitsisarfia og Dansehallerne, og bygger videre på en 
research jeg gjorde under Island Connect Residency Program, i foråret 2019. Forestillingen har 
premiere hos Nunatta Isiginnaartitsisarfia, i januar 2023, hvor der er planlagt en uges spilleperiode 
med både offentlige forestillinger samt skoleforestillinger.
Derudover deltager AVIAJA Dance i Kulturnatten 21 januar, med en børne-danseaktivitet, hos 
Nunatta Isiginnaartitsisarfia. 
Jeg søger derfor støtte fra NunaFonden specifikt til rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med
spille- og workshops perioden i Nuuk i januar 2023.
SILA henvender sig frem for alt til unge mellem 12 og 18 år, da jeg mener at det er vigtigt at bryde 
tabuet omkring defekter og svagheder især hos denne aldersgruppe.
Som en vigtig del af projektet, afholdes der workshops for unge i forbindelse med forestillingen. 
Målet med disse workshops er at anvende dans, bevægelse og samtale som redskaber, til at arbej-
de med forestillingens tematikker.
SILAs globale tematikker er relevante for målgruppen i hele norden, dog er det vigtigt at forestil
lingen bliver forankret lokalt. Derfor bliver der udviklet undervisningsmateriale i samarbejde med 
lokale organisationer/fagfolk i Grønland, der sørger for at materialet er relevant for det lokale mil-
jø – dette gælder både workshops, undervisningsmateriale, samt outreach og kommunikation.
Forhåbningen er at skolelærere eller andet fagpersonale efterfølgende kan fortsætte arbejdet
med undervisningsmaterialet sammen med de unge, og bidrage til en åben og længerevarende dia-
log omkring forestillingens tematikker.
Kort om den kunstneriske idé:
Myten om Havets Moder (Sassuma Arnaa) er en af Grønlands mest velkendte sagn, en fortælling 
om hvordan vi som mennesker skal respektere naturen.
I en større research af denne myte, blev det tydeligt for mig at der findes en underliggende tone af 
traumer og psykisk fangenskab, hvilket er blevet stykkets overordnede tema.
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Vi lever i en tid hvor vi skal være stærke, vi skal kunne klare alt – og lidt til. Vi fremviser helst ikke 
vores defekter eller svage sider, i stedet holder vi dem hemmelige og tæt ind til kroppen. Det giver
os følelsen af at sidde fast og ikke kunne komme videre. Vi giver ikke plads til vores brister, vi ser
psykisk overlast som et tabu og har svært ved at gribe fat, når den hjælpende hånd rækker ud til os.
Min interesse ligger i at kunne formidle disse genkendelige, menneskelige sindstilstande, og samti
digt tage inspiration fra en folkeelsket myte.
Gennem fysisk koreografi vil jeg skabe en forestilling, der tager publikum med på en rejse gennem 
vores følelsesregister.
Et kæmpe fiskenet vil hænge fra loftet, hvilket leder publikums tanker mod havet og undervands 
universet. Danserne vil bruge nettet til at opdele scenen i forskellige rum og skabe pladser, der 
repræsenterer forskellige stadier i mentalt fangenskab og samtidigt giver følelsen af en konstant 
transformation.
Ved også at bruge det fysiske rum bag nettet præsenterer jeg en idé om en isoleret verden, en 
tydelig kamp for at komme over på den anden side af nettet, tilbage til den virkelige verden.
4 dansere + 1 tekniker + publikum deltager i projektet.

NunaFonden 90.000
Bestyrelsen
Nuuk

Udsatte børn og unge i Tasiilaq og bygder
Hjørdis Viberg
Tasiilaq

Forebyggelsesprojekter særligt i forbindelse med lønudbetalinger og weekender til børn og unge
i Tasiilaq og bygder.
At få styrket den enkeltes identitet med udgangspunkt i det kulturelle ophav, for at styrke børn og
unge.
De forebyggende indsatser der arbejdes på, går ud på robusthed, som en del af det selvmordsfore-
byggende indsatsarbejde.
Et endnu ukendt antal personer deltager i projektet.

NunaFonden 90.000
Bestyrelsen
Nuuk

Kommune Kujalleq
Socialforvaltningen
Udsatte børn og unge i Qaqortoq og bygder
Nielsine Petersen
Qaqortoq

Styrkelse af et værested for børn og unge, med mulighed for overnatning for at undgå fjernelser
af børn og unge fra deres familier. At få styrket den enkeltes identitet med udgangspunkt i den
enkeltes identitet med udgangspunkt i det kulturelle ophav. De forebyggende indsatser går blandt
andet ud på at styrke robustheden hos børn og unge, som en del af det selvmordsforebyggende
indsatsarbejde i Qaqortoq og bygder.
Et endnu ukendt antal personer deltager i projektet.

NunaFonden 90.000
Bestyrelsen
Nuuk

Udsatte børn og unge i Tasiilaq og bygder
Hjørdis Viberg
Tasiilaq
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Forebyggelsesprojekter særligt i forbindelse med lønudbetalinger og weekender til børn og unge
i Tasiilaq og bygder.
At få styrket den enkeltes identitet med udgangspunkt i det kulturelle ophav, for at styrke børn og
unge.
De forebyggende indsatser der arbejdes på, går ud på robusthed, som en del af det selvmordsfore-
byggende indsatsarbejde.
Et endnu ukendt antal personer deltager i projektet.

Eva Davidsen 88.495
Nuuk -88.495

TILSAGNET ER MIDLERTIDIGT TILBAGEFØRT
Kalaallit Nunaanni Kaagiliornermik Unammisitsineq 2022
Nuuk

Bagedyst 2022 Grønland.
Hvem er jeg?
● jeg hedder Eva Petrussen Davidsen
● jeg er 30 år
● født i Qeqertarsuaq, men bor nu i Nuuk
● jeg er udlært indenfor kontorfaget, har været sekretær i Landsrettens ledelse, og er nu
   ansvarlig for uddannelser
● er gift, har en søn på 7 år
● udover mit arbejde er jeg meget glad for at lave kager, og er glad for at bruge ingridienser fra
   vores land, og endelig er jeg glad for at lave opskrifter til kager
● er nu i gang med at lave en opkriftsbog på grønlandsk og dansk.
Hvordan skal konkurrencen forløbe?
● otte (8) deltagere + / -
● konkurrencen løber over tre (3) dage
● arrangementet gennemføres i Katuaq
● den velkendte kagespecialist, Mette Blomsterberg kommer og deltager, hun har meddelt sin
   deltagelse
● under konkurrencen og 'bagved' optages der film
● under konkurrencen og under optagelserne er der en vært
● programmet bliver optager på tv i samarbejde med Malou Media.
Team
● Eva Davidsen, programansvarlig
● Mette Blomsterberg, dommer
● Mudi Kramer Berthelsen, ansvarlig for tv-produktionen
● Paaliit Mølgaard, vært
8 deltager i selve konkurrencen.

Jakob Søvndahl Skovaa 81.400
Nuuk

Katuaq
Nuuk

Ileqquvut til hele Grønland 2023.
Formidling af vores skikke ved online streaming.
Formålsbeskrivelse
Ileqquvut er en platform for formidling af grønlandsk kultur. Grønland rummer en stærk traditionel 
kultur, som i dag kan stikke i mange retninger og som kan være svær at definere for den moderne 
grønlænder. Derfor er det nødvendigt at kigge på fortidens traditioner og skikke for at forstå nuti-
den og for at kunne bygge videre på fremtiden.
Emnerne til arrangementerne spænder vidt fra kunst og kreativitet til mad, jagt, sundhed og sport 
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og leg, hvor eksperter, kunstnere og andre relevante aktører indenfor et bestemt område bidrager 
med deres viden.
Formidling til hele Grønland – Online streaming
Et af Katuaqs formål, som hele Grønlands kulturhus, er på forskellige måder at nå ud til den grøn-
landske befolkning rundt omkring i landet. Dette sker som regel ved turnéer med enten musikere 
eller teaterforestillinger.
Streaming har givet en helt ny mulighed for at udbrede viden og kulturarv. Ved streaming af Ileqqu
vut-arrangementerne, kan folk følge med fra deres egen computer eller mobiltelefon, hvilket åb-
ner muligheden for at hele landet kan få glæde af arrangementerne. Katuaq vil også opfordre an-
dre institutioner eller forsamlingshuse i hele Grønland, til at vise udsendelserne med borgere fra de 
respektive byer og bygder. På den måde får borgere med begrænset adgang til internet også mu-
lighed for at følge med og kan efterfølgende debattere og diskutere.
Indledning:
Katuaq har i 2018 opstartet en arrangementsrække med fokus på traditionel grønlandsk kultur. 
Arrangementerne afholdes i samarbejde med Nationalmuseet, hvor hvert arrangement fokuseres 
om ét overordnet tema med udgangspunkt den grønlandske kultur med tråde, der rækker tilbage 
til fortiden, er forankret i nutiden og rækker ud til fremtiden. Temaerne besluttes i samarbejde med 
Nunatta Katersugaasivia. I 2022 var blandt andet: ”Musik” og ”Fangerliv og udnyttelse af fangsdy-
ret”.
Projekttitel:
Ileqquvut til hele Grønland 2023
Formål:
Ileqquvut er en platform for formidling af grønlandsk kultur. Grønland rummer en stærk traditionel 
kultur, som i dag kan stikke i mange retninger og som kan være svær at definere for den moderne 
grønlænder. Derfor er det nødvendigt at kigge på fortidens traditioner og skikke for at forstå nuti-
den og for at kunne bygge videre på fremtiden.
Emnerne til arrangementerne spænder vidt fra kunst og kreativitet til mad, jagt, sundhed og sport 
og leg, hvor eksperter, kunstnere og andre relevante aktører indenfor et bestemt område bidrager 
med deres viden.
Formidling til hele Grønland – Online streaming
Et af Katuaqs formål, som hele Grønlands kulturhus, er på forskellige måder at nå ud til den grøn-
landske befolkning rundt omkring i landet. Dette sker som regel ved turnéer med enten musikere 
eller teaterforestillinger.
Streaming har givet en helt ny mulighed for at udbrede viden og kulturarv. Ved streaming af Ileqqu
vut-arrangementerne, kan folk følge med fra deres egen computer eller mobiltelefon, hvilket åbner 
muligheden for at hele landet kan få glæde af arrangementerne. Katuaq vil også opfordre andre 
institutioner eller forsamlingshuse i hele Grønland, til at vise udsendelserne med borgere fra de 
respektive byer og bygder. På den måde får borgere med begrænset adgang til internet også mu-
lighed for at følge med og kan efterfølgende debattere og diskutere.
Kort beskrivelse af arrangementerne
Arrangementernes form kan variere og kan kombineres med oplæg og præsentationer til debat og 
inddragelse af publikum med en varighed på 1,5 time.
Ileqquvut er et gratis arrangement som er åbent for alle med interesse for Grønlands kultur, sam-
fund og historie, derfor er det vigtigt for Katuaq at flest mulige kan bidrage og få noget ud af arran-
gementet ved hjælp af simultantolkning. Arrangementerne sker i Katuaqs Lillesal og vil med dette 

projekt nu også kunne opleves af andre der ikke er i Nuuk.
Delmål:
• Bidrage til forståelse af grønlandsk kultur og traditioner
• At formidle viden om fortiden, nutiden og fremtiden
• At skabe diskussion og debat om samfundsaktuelle emner
• Inddrage landets borgere i styrkelse af egen kultur.
Planlagte Ileqquvut arrangementer i 2023:
22. februar
19. april
23. august
27. september
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22. november
7 personer deltager i projektet.

Helga Nielsen 80.000
Qaqortoq -80.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Børn og unge
Qaqortoq

Sommerkolonitur til Tasermiut.
Denne sommerkolonitur er for børn og helt unge, mellem 11 - 15 år, børn som ikke har mulighed
for at komme ud at rejse, og det drejer sig også om noget utilpassede børn, samlet 19 børn og
helt unge, som vi vil bringe ud til den frie sommer.
Så børnene kan komme væk fra deres hverdag, så de har noget andet at tænke på og noget 
andet at opleve, så de har noget uforglemmeligt at opleve og de i denne sommertur får mulig-
hed for at knytte nye venskaber.
19 børn og 5 voksne ledsagere deltager i projektet.

Susanne Andreasen 80.000
Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia
Nuuk

Palasi - en rockopera.
På et idéoplæg med mere af Hans Peter Kleemann og Aqqaluk Lynge planlægger Nunatta 
Isiginnaartitsisarfia (Grønlands Nationalteater) at opsætte en rockopera bygget over musik og 
tekster af Piitsukkut. Stykket er centreret om Palasi, et stykke musik og tekst, der handler om 
Hans Egedes virke i Grønland. Men historien strækker sig længere end til blot missionen og 
den frygtelige koppeepidemi der dræbte de første grønlandske kristne. Den handler også om 
Inuits kamp for egne ressourcer og beskyttelse af deres kultur, som først lykkes ved en politisk 
vækkelse i de nyere år. Og til sidst anes en ny styrke, en ny og lysere fremtid. Med andre ord 
går vi igennem de store omvæltninger i den grønlandske historie– omvendelse til kristendom, 
død, opstand/oprør og befrielse.
Historien fortælles gennem musik, sang, videoprojektion mm. i den største arena i Nuuk, 

Inussivik.
I år 2022 er det 301 år siden den norske missionær og præst Hans Egede gik i land på Håbets ø 
/ Illuerunnerit. På godt og ondt er historien i landet præget af denne begivenhed og det er helt 
aktuelt at debattere de problemstillinger som en kolonisering har ført med sig. Debatten er i 
gang og fik i 2020 et ekstra skub da flere statuer af Hans Egede (og Knud Rasmussen) blev 
overhældt med rød maling og påført teksten ’dekolonize’. Dette fortsatte i 2022 med ny tekst 
på statuen.
På Nunatta Isiginnaartitsisarfia tror vi på at kunst og kultur udfordrer os som individer og som 
samfund. Den kolonihistorie vi har med Danmark og Norge ønsker vi at belyse fra flere vinkler 
i projektet og på den måde er det også et oplysnings- og kulturformidlingsprojekt. Men det 
vigtigste er at fortælle historien på en ny og underholdende måde for et bredt publikum.
Derfor bliver Inussivik benyttet så vi kan samle så mange som muligt på to aftner og dette giver 
os mulighed for at lave en større sceneopsætning med mange visuelle effekter.

’Præludium’, skrevet af Aqqaluk Lynge
Vort lands historie går mere end fire tusind år tilbage, først beboet af palæo-inuit. Vores 
oprindelse går helt tilbage til det Arktiske område i Asiens kontinent, hvorfra Inuit har vandret. 
Vore nærmeste forfædre der levede under den såkaldte Thulekultur befolkede dette barske 
land for mere end tusind år siden i en stadig vandring mod nord og mod øst og sydpå.
Vor rejse var lang og tiden ligeså. Livet gik sin gang og vi gik bort fra hinanden. Familier blev 
stiftet og nye stammer blev skabt. Livsnerven blev sikret og overalt ligger vore efterladte huse 
og rester af ejendele, som hver især fortæller historien om et stolt og sejt folk, der trods 
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modgang og ulykker, har kunnet ikke blot overlevet men udviklet en kultur og livsform, som er 
levedygtig den dag i dag.
I deres vandring mødte vore forfædre andre folkeslag og kæmpede for deres territorier og her 
i landet var den sidste store træfning med Sydgrønlands Nordboere i 1379, som var 
medvirkende årsag til deres forsvinding efter fire århundreder og efter en kort sameksistens 
med vore forfædre.
De første europæiske forbindelser blev genskabt med hvalfangsten, hvor baskere, skotter og 
især hollændere hentede enorme rigdomme fra landet og dets beboere i hele 1600-tallet. 
Først ved nordmændenes og Hans Egedes ankomst i 1721, blev vort land koloniseret. I 1733 
medbragte et skib den frygtede koppeepidemi og dræbte samtlige første kristne Inuit og 
decimerede befolkningen både syd og nord for Nuuk.
De næste missionærer efter Hans Egede måtte starte helt forfra, men langt ind til midten af 
1800-tallet hærgede epidemier hvorved mange nordlige kolonidistrikter nærmest blev affol
ket. Det blev kaldt Nungunnersuaq, tilintetgørelsen.
Danmarks krig mod England fra 1807 betød en afbrydelse af forbindelsen de næste flere år. 
Med missionens svækkelse gik vi tilbage til vor gamle livsform. Den første grønlandske 
missionær Naparutaq, Frederik Berthelsen blev ordineret i 1815. Ved freden i 1814 mister 
Danmark Norge og kolonisationen bliver rent dansk.
I 1823 bliver de sidste efterkommere af Tunit truffet i Nordøstgrønland og først i 1884 får Vest
grønland forbindelse med Østgrønland. Er enestående forsøg på selvbestemmelse startes af 
H.J Rink i 1859 og får stor betydning for fremtiden. Under sidste verdenskrig er Grønland 
selvstyrende og under amerikanerne men først 600 år efter træfningerne med nordboerne i 
1979 indføres Hjemmestyre og blot 30 år efter i 2009 får vi Selvstyre. Vi anerkendes som folk.
40 personer deltager i projektet.

Nuka Petersen 75.000
Ilulissat

Værestedet Ukaliusaq
Avannaata Kommunia
Ilulissat

Formål
Værestedet er for alle børn og unge under 18 år, til alle der har specielle behov såsom ressource-
svage forældre, forældre der arbejder meget, plejebørn, børn der ikke går i klubben, børn uden 
venner, finde venner i klubben, indadvendte børn, børn der har noget at fortælle om deres bag-
grund, for at hygge sig med forskellige aktiviteter.
Der findes mange børn der ikke har mulighed for at rejse på sommerferie på grund af at der ikke er 
råd til det, ingen kræfter o. lign. Det er disse børn vi vil have med.
Derfor har vi planer om at tage på studietur til hovedstaden Nuuk sammen med 8 børn.
Rejse med børn og unge under 18 år der endnu ikke har set hovedstaden.
Rejse med brugerne af værestedet til hovedstaden Nuuk og give de børn med forældre med lav 
indkomst der ikke har råd til at rejse med deres børn, er dem vi vil rejse med. De børn fra væreste-

det for børn og unge vi vil rejse med, er børn, der har problemer med at følge med i skolen, en-
sommme uden venner, mobbeofre, og mobbere. Respekt vil være på dagsorden under rejsen.
Under besøget i Nuuk vil man være i svømmehallen Malik, og besøge Landsstyret, kulturhuset de 
kun har set i fjernsynet.
Tidslinje for rejsen:
3 juli 12 juli i 10 dage.
8 børn og 2 voksne deltager i projektet.

Ane Johansen 73.697
Uummannaq

Utoqqaat innarluutillillu sammisaqartartut
Uummannaq
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Ældre og handicappede
Formål:
Vi søger for ældre og handicappede der ikke kan klare sig selv. Vi søger midler til redskaber for at 
fremme deres kropslig sundhed.
For at fremme den mentale og kropslige sundhed for medlemmer fra ældre- og handicapforenin
gen, ældre der bor på alderdomshjemmet, vil vi købe helsekabine og udendørs vandbassin. Disse 
kan være i alderdomshjemmets aktivitetsrum, som så kan benyttes gratis af ældre og handicap
pede.
Hvis disse bliver anskaffet, vil de ældre røre sig mere, og blive sundere ved at bevæge sig samt 
pilleforbrug blive mindsket og blive mere selvhjulpne.
66 personer deltager i projektet.

Helga Nielsen 70.000
Uummannaq

Helga Nielsen
Uummannaq

Unge og vilje.
I Uummannaq er der unge som er gået i stå i livet, for at fremme deres initiativ vil vi arbejde med
deres kroppe og ved at de bruger deres hjerne kan træne, hvad kan de gøre som mennesker og
hvad kan de gøre for at få sig en uddannelse.
Det drejer sig om unge som er anvist fra socialvæsenet og som har specielle behov på folkesko-
len, og at de gerne skulle have kræfter til deres forældre, så de kan komme væk på en tur, reagere
på deres behov for rådgivning og venlige skub fremad.
Det drejer sig også om unge som har problemer med alkohol og euforiserende stoffer, hvor det
går ud på at en tur til Qilertinnguit, mens de er ude i naturen skal de bruge kroppen og røre sig,
de skal bestige fjeldet Qilertinnguit på 1.977 meter, og de skal beskæftiges i byen for at få tan-
kerne væk, så de kan fokusere på deres udvikling som enkelte mennesker.
Der skal for unge i alderen mellem 12 og 23 år fokuseres på deres udvikling i deres liv, de unge
skal der skubbes venligt på, så de kan komme væk fra deres stade med deres liv er gået i stå,
ved fælles styrkelse og ved at komme hinanden ved.
Vi tager børnene og de unge med på tur i naturen, så kommer væk fra deres hverdag til nye om-
givelser i sommeren. På den måde vil de unge modtage instrukser i den stille natur, hvor de
bliver orienteret om hvad kriminalitet kan føre til. De får også informationer om henvendelses-
stedet Tusaannga. De modtager informationer om det at uddanne sig.
De skal gå til den ved at bruge deres kroppe og deres sind, så de kan starte på en vej til livet.
Vi henvender os til Majoriaq for samarbejde på bjergbestigningen, det gør med udangspunktet
i at bruge kroppen  og mod. Også for at så mange unge som muligt kan komme med i projektet.
17 unge deltager i projektet.

Johanne Bladt Vammen 70.000
Sisimiut

Landsdækkende MISI samt Børne- og Ungepsykiatrien
Sisimiut

Informationspjecer om diagnoser til børn og unge

Formålet med informationspjecerne er at skabe ensartede informationer om diagnoser til 

børn, unge, pårørende og fagpersoner på tværs af Grønland, da vi oplever, at der på nuvæ
rende tidspunkt ikke findes tilstrækkelige relevante materialer. Pjecerne skal indeholde beskri
velser af de mest almindelige diagnoser til børn og unge i Grønland i et let forståeligt sprog 
samt mulige pædagogiske og psykologiske støtteforanstaltninger i skole og hjem. Det er målet 

at udarbejde 10 forskellige pjecer om blandt andet ADHD, Autisme, skizofreni med flere 
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Informationspjecerne skal udgives på grønlandsk og dansk og vil bestå af to A4-sider udformet 
som en pjece om hvert emne.
Pjecerne baseres efter aftale med Psykiatriforeningen i Danmark på noget af deres materiale.
4 personer + brugere deltager i projektet.

Masauna Peary 69.933
Qaanaaq

Forebyggelseskonsulenten
Qaanaaq
Avannaata Kommunia

Sund seksuel adfærd, foredrag til skoleklasser og åbent foredrag for befolkningen.
Formål
Målet er at opnå større viden om det at dyrke sex og man gør antallet af overskridelser af de en-
keltes grænser mindre.
Det er vigtigt for os, at de enkelte i deres personlige udvikling får leveret vigtigt informationer, så 
de opnår sundere og større selvindsigt og der banes vej for et sundere liv på dette område. Der 
holdes foredrag om et sundt sexliv og der informeres om den kommende nye lovgivning på områ-
det, (vedrørende samtykkeerklæring).
Et foredrag for elever fra 4. klasser til 6. klasser.
Et foredrag for elever fra 7. klasser til 9. klasser.
Et foredrag for lærere.
Et foredrag åbent for alle borgere.
1 person udefra + folkeskoleelver + lærere + borgere deltager i projektet.

Malene Nielsen 65.000
Elise Bruhn
Nuuk

CykelDrengene
Danmark

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 Vildmarken. Foruden denne imponerende sejr har CykelDre-
ngene været på jordomrejse på cykel i alt 24.391 km. De tog afsted som 21 årige 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.
Målgruppe 1:
De unge under uddannelse i Grønland har brug for andre unge som forbilleder. Der er brug for
mentale værktøjer, målrettethed og selvindsigt 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,
motivation, selvindsigt, perspektiv, horisont, bevidsthed, positive affirmationer, at konsultere,
evaluere og meget mere.
Foredragene har i den grad til formål at inspirere andre unge til at leve og ikke overleve. Indstil-
ling er altafgørende - for uanset om du tror, du kan eller ikke kan, så har du ret.
Målgruppe 2:
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,
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samt give værktøjer til at motivere både medarbejdere og sig selv.
CykelDrengene vil give et indblik i, hvad deres livsrygsæk indeholder 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.
Ca. 1.000 personer deltager i projektet.

Annette Maahr Hansen 60.000
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
K2, Kirurgisk Område
K2, Børneafdelingen
Nuuk

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

NunaFonden 55.000
Nuuk

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik
GUX Aasiaat
Aasiaat

Dimission 2022. Legater 2022. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opgaver. Legater til de tre med
de højeste gennemsnitskarakterer. NunaFondens figtherpris. De enkelte GUX uddannelses-
steders humørpris og GUX legat.
9 personer bliver berørt af projektet, der kan være personsammenfald.

NunaFonden 55.000
Nuuk

Sanaartornermik Ilinniarfik
GUX Sisimiut
Sisimiut

Dimission 2022. Legater 2022. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opgaver. Legater til de tre med
de højeste gennemsnitskarakterer. NunaFondens figtherpris. De enkelte GUX uddannelses-
steders humørpris og GUX legat.
9 personer bliver berørt af projektet, der kan være personsammenfald.

NunaFonden 55.000
Nuuk

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik
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GUX Nuuk
Nuuk

Dimission 2022. Legater 2022. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opgaver. Legater til de tre med
de højeste gennemsnitskarakterer. NunaFondens figtherpris. De enkelte GUX uddannelses-
steders humørpris og GUX legat.
9 personer bliver berørt af projektet, der kan være personsammenfald.

NunaFonden 55.000
Nuuk

Campus Kujalleq
GUX Qaqortoq
Qaqortoq

Dimission 2022. Legater 2022. GUX uddannelser.
Legater til de dem med minimum fravær og høj aflevering af opgaver. Legater til de tre med
de højeste gennemsnitskarakterer. NunaFondens figtherpris. De enkelte GUX uddannelses-
steders humørpris og GUX legat.
9 personer bliver berørt af projektet, der kan være personsammenfald.

Ane Qujaukitsoq 52.184
Qaanaaq

Borgerne i Qaanaaq
Qaanaaq

Fremlæggelse af tre grundregler.
Formål
For borgere i Qaanaaq er det meget dyrt og svært at komme til andre steder og mange gange fører 
det til svære tanker, og i mange tilfælde fører dette til svækkelse for den enkelte.
Det at miste lysten til livet
Det er mange gange svært at overse hvor store tegn der er på det. Da kommunen har meddelt, at 
kommunen ikke har ret meget at gøre godt med, ansøger jeg om midler til en lysere tilværelse på 
livet.
1 person deltager som fremlægger + publikum.

Magdaline Larsen 52.000
Nuuk

Nuummi Utoqaat Peqatigiiffiat
Nuuk

Vi prøver igen fra Utoqqaat Peqatigiiffiat Nuuk.
25. juli 2022 er det vores mål at tage på sommerkolonitur til Qooqqut.
20 personer deltager i projektet.

Ane-Marie Petersen 50.000
Hendrik Iversen
Qasigiannguit

Qasigiannguani Qimmiutillit Peqatigiiffiat (QQP)
Qasigiannguit

Avannaata Qimussersua afvikles i Qasigiannguit 26. marts 2022.
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I den sammenhæng søger vi om tilskud til dækning af madvarer til fælles afslutningsmiddag.

Birgitta Kammann Danielsen 50.000
Kullorsuaq -50.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Birgitta Kammann Danielsen
Kullorsuaq
Skakklubben Hrókurinn
Island

Skak-Cirkus-Film-Dans Festival i Upernavik området.
Der skal gennemføres et Skak-Cirkus-Film-Dans Festival i Upernavik området fra o8. - 21. sep-
tember 2022 med islandske kunstnere som partnere. Programmet bygger på meget succesrigt
samarbejde i 2018 - 2019 og består i år af en uge lang festival i Kullorsuaq og en 5 dages festiva-
ler i 4 bygder og byen Upernavik med skakundervisning og skakkonkurrencer, cirkus og danse-
workshops og shows og i Kullorsuaq med en filmworkshop. Festivalen skal give inspiration til
et afsides liggende område.
Gennem projektet skal det kulturelle samarbejde mellem Kullorsuaq og vores islandske part-
nere udvikles og samarbejdet skal udvides til andre bygder i Upernavik området. Gennem skak,
cirkus, dans og filmlavning får især børn og unge, men også voksne mulighed for en interkultu-
rel oplevelse hvor de lærer nye kulturtekniker som tager udgangspunkt i deres interesser og
samtidig formidler deres kultur og skaber noget nyt fælles. Et andet mål er at styrke samarbej-
de med skolerne omkring festivalerne og mellem bygderne.
300 - 400 personer forventes at deltage i projektets gennemførelse.

Aviaq Brandt 50.000
Rosa Moth Lund -50.000
Nuuk

BEVILLING TILBAGEFØRT
Happy Greenland
Nuuk

Et foredrag og workshop om at få magten til et bedre liv, IMENS VI VENTER.
Formål 1:
Man behøver ikke at lede længe på nyhedsmedierne i Grønland, for at blive opmærksom på, at 
der er et blødende socialområde. Det påvirker os alle. Både personligt og fagligt. Alt for mange 

har ikke ressourcer nok til at klare sig godt i livet. 
Dette projekt er født af et brændende ønske om at fortælle to personlige og inspirerende 

forandringsrejser andre kan finde inspiration samt spejle sig i. 
Det ønskede udbytte er, at deltagerne går derfra med inspiration, selvindsigt i egne tankemønstre 

og forståelse for at de har magten i deres eget liv. 
Derudover kan det udleverede materiale give dem mulighed for at arbejde videre med konkrete 
øvelser også efter endt arrangement. På den måde får de muligheden for at bryde et 

dysfunktionelt mønster. 
De vil undervejs opdage, at de ikke behøver at vente på, at andre kommer og ordner deres liv, 

men at de har og altid har haft styrken selv. 
Styrken ligger også i, at der er et lokalsamfund hvor andre også har haft eller har svære livsforhold. 
Ved at deltage i arrangementet opdager de, at de ikke er alene, men en del af et fællesskab. Og 

på den måde finder styrke i hinanden og hos sig selv.
Formål 2:
Man behøver ikke at lede længe på nyhedsmedierne i Grønland, for at blive opmærksom på, at 
der er et blødende socialområde. Det påvirker os alle. Både personligt og fagligt. Alt for mange 

har ikke ressourcer nok til at klare sig godt i livet. 
Dette projekt er født af et brændende ønske om at fortælle to personlige og inspirerende 

forandringsrejser andre kan finde inspiration samt spejle sig i. 
Det ønskede udbytte er, at deltagerne går derfra med inspiration, selvindsigt i egne tankemønstre 
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og forståelse for at de har magten i deres eget liv. 
Derudover kan det udleverede materiale give dem mulighed for at arbejde videre med konkrete 
øvelser også efter endt arrangement. På den måde får de muligheden for at bryde et 
dysfunktionelt mønster. De vil undervejs opdage, at de ikke behøver at vente på, at andre kommer 

og ordner deres liv, men at de har og altid har haft styrken selv. 
Styrken ligger også i, at der er et lokalsamfund hvor andre også har haft eller har svære livsforhold. 
Ved at deltage i arrangementet opdager de, at de ikke er alene, men en del af et fællesskab. Og 

på den måde finder styrke i hinanden og hos sig selv. 
Arrangørerne 
Rosa Moth-Lund og Aviaq Brandt er to barndomsveninder der gennem livet har haft hinandens 
fortrolighed og opbakning. De er født og opvokset i Nuuk i 80’erne og 90’erne og livet har som så 
mange andre heroppe, budt på sorg, overgreb, omsorgssvigt, alkoholmisbrug hos forældre, vold 

og mistrivsel. 
Igennem livet har de begge arbejdet meget med selvudvikling ved hjælp af psykologer, coaching, 

venindesnakke, foredrag m.m. 

De har begge taget uddannelser der kan være med til en healing af barndoms- og ungdomshæn
delser. De er blandt andet uddannet socialrådgiver, coach, doula (fødselshjælper) 3P practitioner 

(underviser i medfødt mental sundhed). 
Fælles for dem begge er, at de som så mange andre helt uskyldigt har brugt meget tid på at vente 
på at andre, eksempelvis psykologer, socialrådgivere, skolevejledere etc. skulle “redde” dem. De 
er i dag klar over, at ingen andre end dem selv kunne redde dem. Hvordan de er kommet frem til 

den erkendelse, vil de gerne give videre, så andre også kan få glæde af det. 
Det er grunden til at projektet hedder “Imens vi venter.
Deres opvækst 
Aviaq 

Aviaq er vokset op i et alkoholisk hjem med uro, vold, utryghed, vrede, afmagt. Som 17-årig ”flyg
tede” hun til Danmark på en enkeltbillet og levede 7 år med en mand der også var misbruger og 

voldelig. Uden støtte og hjælp fra sin familie. 
En dag i 2010, sætter Aviaq en afgørende og endeligt en grænse overfor det dysfunktionelle i 

hendes relationer. Noget hun aldrig har gjort før. 
Grænser der gennem et helt liv sjældent blev respekteret af familien gav nu plads til, at Aviaq 

kunne leve hendes eget liv. Fri for den alkoholiske dagsorden. 
Efter hendes forældres død (begge i 2017) begyndte der at sænke sig en ro i hendes liv. En ro til 
at leve livet, hvor hendes egne grænser pludselig kunne mærkes, høres og respekteres af hende 

selv. 
I dag har Aviaq en mand og 2 drenge og lever et stabilt liv. Et liv i balance. Hun har vendt hendes 

egen turbulente barndom og ungdom til et godt voksenliv hvor hun er herre i eget hus. 
Rosa 
Rosas opvækst er præget af forældrenes skilsmisse og årelange alkoholmisbrug. Da Rosa er 11 år 

gammel, oplever hun at en mand groomer1 hende og overskrider hendes grænser. 
Da hun er 12 år gammel dør moren pludseligt og hun ender derfor i en stor sorg, som hun ikke får 

ret meget hjælp til at bearbejde. 
Rosas stedfar vil ellers adoptere hende, men et halvt år efter morens død, blev hun smidt ud af 
hendes stedfar, fordi han fik en ny kæreste. Hun flytter tilbage til hendes far, to søskende og 
hendes fars kæreste. Her oplever hun blandt andet psykisk omsorgssvigt og farens alkoholmis

brug. 
For at slippe for det flytter hun hjemmefra som ung, men ungdomsårene er svære. Alligevel for

mår hun at komme igennem gymnasiet og senere tage sig en uddannelse. 
Hun stifter en familie med hendes mand og har det man vil kalde et godt liv, men hun tumler 
stadig med at have det psykisk dårligt og går jævnligt til psykolog, men oplever at det ikke gavner 

langsigtet. 
Det ændrer sig først da hun støder ind i en forståelse kaldet De 3 Principper2, der fuldstændigt 
ændrer hendes liv. Den inderlige glæde, lykke og ro, som hun troede hun havde mistet for evigt 
efter hendes mors død vendte så småt tilbage. Hun oplevede en bedring der opstod indefra 

hendes selv, uafhængigt af andres hjælp.
Foredrag og workshop 
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Barndommens spor følger os ind i voksenlivet. Og det er en rejse som kræver mod og selvkærlig
hed, så man kan komme derhen, hvor man har givet slip, kan sige fra og dermed passe på sig selv 

og sine egne grænser. 
Der er en talemåde der hedder “Alle veje fører til Rom”. Aviaq og Rosa er på hver deres måde 

kommet frem til hvad der er et godt liv for dem selv. 
Under foredraget vil Aviaq og Rosa på en åbenhjertig, ærlig og med humor, dele deres egne erfa

ringer. Hvad de hver især har gjort for at komme ud på ”den anden side”. 
Fra at have levet i troen om at andre skulle redde én, til at komme frem til en indsigt om, at man 

har magten selv og kan slippe fortidens mørke. 
Hver deres individuelle rejser har givet dem muligheden for at til at vælge et liv med selvkærlig

hed, tilgivelse, tålmodighed og grænser for dem selv. 
Foredraget og workshoppen er baseret på dialog og øvelser, så deltagerne kan få øjnene op for 
deres egen fortælling og personlige rejse. Foredragets oplæg er på dansk, men bliver tolket. Det 

er muligt for deltagerne at være med på deres eget førstesprog.
Ca. 150 personer forventes at komme og deltage i projektet.
Antal deltagere på projektejersiden ej oplyst.

Amalie Ostermann 50.000
Gunnar Petersen

Nuummi Innarluutillit Peqatigiiffiat
Nuuk

Sommertur til Ameralik Fjorden.
I lighed med tidligere år er vi 35 medlemmer som nu planlægger en tur til Naalersitaq i perioden
28. august - o4. september 2022 på en sommertur.
Der skriver sig flere medlemmer på og de glæder sig, de skal til efteråret samle forråd og røre
sig godt og grundigt og fylde sig op med kræfter.
Vi håber på tilskud fra NunaFonden.
35 forventes at deltage i projektets realisering.

Bettina Abelsen Hansen 50.000
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia
Qaqortoq
Kommune Kujalleq
Qaqortoq

Vi sender hermed en ansøgning om tilskud til materialer for at fremme sundhed og fysisk aktivi
tet hos skolebørnene i Tasersuup Atuarfia.
Vi sender en ansøgning om tilskud til materialer for at fremme fysisk aktivitet på vegne af 
skoleeleverne på Tasersuup Atuarfia.
I skoleåret 2020 – 2021 blev eleverne på Tasersuup Atuarfia kåret som de mest fysisk aktive og 
blev belønnet med 25.000 kr. Udover dette beløb er vi i gang med tiltag for at finde midler til 
materialer for at fremme fysisk aktivitet blandt skoleeleverne.
Man kan allerede forestille sig hvor god virkning det til få for skoleeleverne. En mur til boldleg 
og en lille fodboldbane skal være udenfor og kan også benyttes af eleverne i deres fritid. Her 
vil forebyggelse, fysisk aktivitet, andre aktiviteter, mere indbydende frikvartersområder samt 
forebyggelse af drillerier. Dermed kan vi skabe bedre sammenhold og sund fysisk aktivitet 
blandt eleverne i Qaqortoq.

Flere aktiviteter for eleverne, mere fysisk aktivitet og glæde der gør eleverne mere modtage
lige for læring. Forskning viser at et mere fysisk aktivt barn er mere initiativrig, mere modta
gelig for læring samt mere positiv tilgang til tilværelsen.
I samarbejde med Elevrådet i Tasersuup Atuarfia (repræsentanter fra klasserne) vil vi gerne 
realisere disse: klatrevæg, fodboldbane og en mur til boldleg.
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Det er vigtigt for os at realisere disse ting som alle elever kan benytte sig af, og som alle vil 
have glæde af.

Vi søger om 50.000 kr., vi har behov for et større beløb. Men alligevel søger vi om tilskud da vi 
vil realisere elevernes ønsker.
Nedenfor kan ses vores budget og hvad pengene skal bruges til samt det samlede beløb for 
projektet.

Vi ser frem til at høre fra jer og venlig hilsen
Initiativtagerne til at mere fysisk aktivt frikvarter for eleverne i Tasersuup Atuarfia:
Skoleinspektør, Bettina Hansen
Pædagogisk leder, Karlina Lundblad
Lærer, Simon Simonsen
Lærer, Maannguaq P. Hegelund
Lærer, Nujartina Lund
5 initiativtagere + Elevråd + skoleelever på Tasersuup Atuarfia deltager i projektet.

Line Poulsen 50.000
Nuuk

Nuummi Eqaarsaartartut - Nuuk Gymnastik
Nuuk

REWILD – Workshop-, undervisning- og forestillingsturne
Formålsbeskrivelse
Med ønsket om at give børn og unge sjove, sunde og udfordrende oplevelser med gymnastik,

give idrætslærere og foreningsinstruktører inspirerende undervisning i gymnastik og vise højt 

niveau indenfor rytmisk gymnastik, springgymnastik og dans igennem en kunstnerisk forestil
ling, udrulles følgende projekt:
1.

Workshop-, undervisnings- og forestillingsturne i oktober 2022 til Kangerlussuaq, Nuuk, Tasiil
aq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq. Turneen gennemføres af 28 gymnaster + 2 instruktører 

fra DGI Fyns Rep. hold samt 1 repræsentant fra Nuummi Eqaarsaartartut.
2.

Indkøb moderne gymnastikredskaber til Tasiilaq, der kan forblive i byen efter turneen, er fær
dig og skabe et varigt fundament for gymnastik og bevægelse i skole- eller foreningsregi.
Mere tekst til behandling for ansøgninger på eller over 100.000,00 kroner.
30 personer deltager i projektet + publikum

NunaFonden 50.000
Bestyrelsen

Neriuffiit Kattuffiat
Nuuk

NunaFondens bidrag til Landsindsamling 2022.
Fondens bidrag til årsindsamling 2022 til det gode formål: At samle midler til at give hjælp til pårø-
rende 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.

Jensine Knudsen 50.000
Uummannaq

Uummannami Atuartut Angerlarsimaffiat   (Skolehjemmet i Uummannaq)
Uummannaq
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Udstyr til fitness / motion
Formål
I skolehjemmet i Uummannaq bor børn fra Uummannaq´s fem bygder, der kommer for at gå i 9.
og 10. klasse i folkeskolen. Antallet på 12-14 børn svinger lidt årligt.
Når eleverne kommer her til byen, savner de motion de har dyrket i deres bygd da mange deltager 
i Arctic Sport og træner gennem fitness.
Her i Uummannaq har eleverne ellers mulighed for at benytte fitness-lokalet. Men fitness-lokalet 
er til rådighed i elevernes skoletid og eleverne har pligter i skolehjemmet efter skoletid. Derfor 
stopper flere da de skal ud af hjemmet til idrætshallen. For at undgå at eleverne stopper og for at 
støtte dem sender vi en ansøgning. Desuden skal de betale for at benytte fitness-lokalet, hvilket de 
fleste elever ikke altid har penge til.
Der er ellers mulighed for at benytte et lokale i skolehjemmet men vi mangler udstyr.
For at eleverne kan fortsætte med at dyrke sport søger vi om midler til Arctic Sport udstyr og da det 
også vil være med i forebyggelsesarbejdet.

Med hensyn til forebyggelsesarbejdet vil det hjælpe eleverne gevaldigt at have de udstyr i hjem-
met da nogle af børnene bliver fristet til farlige situationer når de er i Uummannaq. Når vi har fået

motionsudstyr her i hjemmet, kan børnene uden at forlade hjemmet, bevæge sig mere og blive
sundere og være en hjælp til bedre koncentration i skolegangen.
Jeg vil ikke undlade at nævne at medarbejdernes arbejdstider er skiftende således at de kan dyrke 
sport med børnene og opmuntre børnene i ikke at stoppe.
Ikke mindst vil jeg nævne at der er en målsætning om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk 
Aktive Land i 2030 og det vil skolehjemmet i Uummannaq deltage aktivt i.
12 - 14 personer og 10 medarbejdere deltager i projektet.
Klausul til bevillingen:
Bevillingen må kun anvendes til:
10.000 kr. til dækning af entre til byens eksisterende fitness tilbud
15.000 kr. til anskaffelse af til fitness aktivitet egnede beklædning
25.000 kr. til forebyggelsesaktiviteter, herunder aktiviteter på skolehjemmet

Mette Kathrine Jensen Stærk 46.000
Risskov

Mette Kathrine Jensen Stærk
Risskov

Fællestræk - nordiske rødder.
Projektet har til formål at skabe en forståelse for det fælles, der binder Grønland sammen med 
de andre nordiske lande kulturelt set. Det gør vi gennem musikkens rødder. Når man kender sin 
egen kultur og folkemusik, så genkender man sig selv i de andre. Det skaber samhørighed og 
kulturelt selvværd.

Vi søger således midler til en del af et større projekt, som har til formål at udforske folkemusikrød
dernes forgreninger i alle de nordiske lande. Vi startede med Island og tager nu til Grønland, hvor 
vi vil udforske forholdet mellem de danske og grønlandske folkemusiktraditioner, som er tæt 
knyttet sammen. Til trods herfor ved vi i Danmark for lidt om grønlandsk folkemusik i dag. Det 
ønsker vi at lave om på. Vi ønsker at tilegne os viden, formidle indsigterne, skabe nye musikalske 
forbindelser og samarbejder på tværs for at styrke vores kulturarv og vores forståelse af vores 
rødder. Det er det, vi søger midler til.
Det store projekt munder i sidste ende ud i en platform for inspiration, hvor man kan få øje på 
hinanden på tværs af de nordiske lande ud fra et musikalsk perspektiv. Musikvideoer fra alle lande 
såvel som indsamlet viden om musikkens afstamning vil blive en del af denne platform. Det vil 
være en folkemindeindsamling såvel som et øjebliksbillede af nordiske instrumentalister samt et 
internordisk netværk.

Projektbeskrivelse
Projektet vil udfolde den nordiske grundfortælling i folkemusikken med fokus på Grønland og 

Danmark.
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Musikalsk set har Danmark og Grønland et søsterskab, som kan spores flere hundrede år tilbage. 

Siden 1800-tallet har polkaer med dansk afstamning været at finde på Grønland, mens tromme
dansen er et grønlandsk særkende. Musikken rummer således en dybere fortælling om dem, som 
holder musiktraditionen levende og fornyer den. I gamle dage sagde man, at egnens natur, den 

sproglige dialekt og egnens folkemusik hang uløseligt sammen.
Folkemusikken på Grønland er i dag anderledes end folkemusikken i Danmark. Projektet handler 
om at finde ind til det bagvedliggende i musikken for på den måde også at finde ind til en fælles 
kerne, men også netop en forskellighed, der giver mulighed for at berige hinandens traditioner og 
at forstå hinanden. Forskelligheden er også med til at gøre en opmærksom på ens egen musik og 

kultur.
Research og udveksling
Som en del af projektet vil vi lave research, møde grønlandske folkemusikere og udveksle viden, 

men ikke mindst udveksle musik ved at spille sammen og at mødes i dette sprog.

Mette Kathrine Jensen Stærk er den primære drivkraft bag projektet. Hun er uddannet fra Folke
musiklinjen på konservatoriet, hun er rigsspillemand, komponist, fortæller og forsker i folkemusi
kalske dialekter. Derudover er hun underviser på konservatoriets folkemusiklinje.

Hun har de sidste 20 år rejst rundt i Danmark og lavet en omfattende indsamling af dansk folkemu
sik. I 2022 udkommer hendes interviewbog, som omhandler det at være vokset op med traditions
musik. Bogen rummer fortællinger både fra Povl Dissing over egnsspillemanden og gårdsangeren.
Mette Kathrine har således et solidt fundament for at opspore og finde ind til det fællesgods, der 
ligger gemt Danmark og Grønland imellem. Herunder at se ind i de temaer, der er indlejret i 
musiktraditionen og i konteksten herfor. Det kunne være temaer som drømme, (ur)tid, urkræfter, 
søsterskab, grønlandske sagn, grænseløshed, rødder, enhed, køn, klang, natur og gavmildhed.

På nuværende tidspunkt har Mette Kathrine skabt forbindelser til Grønland, herunder harmonika
spillerne Karl Lynge og Leif Saandvig Immanuelsen (harmonikaspiller og trommedanser).
Musikvideo og formidling
Grete Marie Jensen, der er indehaver af MEDLYS Film står bag optagelser og filmproduktion i 
projektet.
For at kunne viderebringe oplevelsen af den grønlandske musiktradition, vil projektet bl.a. munde 
ud i en musikvideo, hvor Mette Kathrine samt førnævnte musikere sammen spiller en grønlandsk 
polka og Leif evt. også danser trommedans. Musikvideoen vil bl.a. tage afsæt i den gamle tese om, 
at folkemusik, sprog og natur hænger sammen. Således vil man opleve musikken smelte sammen 
med dens afstamning i form af den grønlandske natur og urkraft. Med sådan en musikvideo giver 
det mulighed for at overbringe sanseligheden og oplevelsen af at være til stede i musikkens 
rødder. Det giver samtidig mulighed for at nå ud til mange mennesker i mange forskellige 
kontekster.
Via foredrag/fortællekoncerter med en folkloristisk vinkel, vil Mette Kathrine viderebringe den 
viden, som hun indsamler om grønlandsk folkemusik og rødder. Dels vil hun viderebringe den via 
artikler til forskellige musikmagasiner og ikke mindst vil hun benytte sig af egne online kanaler.

Musikkens åbning mellem Danmark og Grønland
Mette Kathrine er kendt i folkemusikmiljøet i Danmark og hendes fokus på grønlandsk folkemusik 
vil medføre at folkemusikmiljøet får øjnene op for de grønlandske musiktraditioner. Ligeledes har 
Karl Lynge og Leif Saandvig Immanuelsen et netværk og et publikum på Grønland, som Mette 
Kathrine kan tappe ind i. Der ligger derfor oplagte muligheder for gensidig udveksling – at låne 
hinandens publikum og give koncerter i hinandens lande.
5 personer deltager i projektet.

Angerdla Kielsen Olsen 45.850
Qaqortoq

Aliikkutariitta Nanortalik 2022
Qaqortoq

Lad os underholde hinanden Nanortalik 2022.
Underholdningsforløbet 2021 i Narsaq med 25 personer involveret forløb godt.
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Denne gang vil vi prøve projektet Lad os underholde hinanden Nanortalik 2022 med 30 frivillige
personer fra Qaqortoq.
Lad os underholde hinanden Nanortalik april 2022 program, én dag:
Underholdning på Alderdomshjemmet:
● Saqqarsik, herrer synger
● Vilhelm Lynges Kor synger
● trommedans
● Karl Lynge
● Iisaaja
● Sorlaat Band
Underholdning på Idrætshallen i Nanortalik:
● velkomst, Angerdla Kielsen Olsen
● fælles sang
● trommedans
● Familien Kielsen-Olsen
● trækning af præmier 1
● Iisaaja
● Karl Lynge med band
● Vilhelm Lynges Kor synger
● trækning af præmier 2
● folkedans
● Sorlaat Band
● Nikku Olsen
● Tikkili, fortæller sjove historier på dansk
● trækning af præmier 3 (anført i programmet 4)
● Nikolaj Lønstrup
● trækning af præmier 4 (anført i programmet 5)
● taksigelse
● sidste sang
Underholdning aften:
● Suernerit, fra Qaqortoq
● 44 Jam, Nanortalik
30 personer deltager i projektet, foruden de fremmødte til at se og høre.

Anthon Kreutzmann 44.998
Maniitsoq

Maniitsup Timersortarfia
Maniitsoq

Scoringstavle.
Når der er stævne kommer der op til 500 og ser stævnet. Under træning deltager et sted mel-
lem 15 - 25 sportsfolk, og der kommer normalt et sted mellem 30 og 60 og ser på dem som træ-
ner, i løbet af ugen sker dette mange gange.
Det eksisterende scoringstavle blev i året 2004 doneret af NunaFonden, nu er scoringstavlen
forældet og trænger kraftigt til udskiftning.
Mange mennesker ser scoringstavlen.

Jakob Søvndahl Skovaa 44.220
Nuuk

Katuaq
Nuuk

Udstillinger vinter og forår 2023
Formålsbeskrivelse
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Katuaq er igen klar til at udstille værker af grønlandske kunstnere bosat i Danmark.
Efter nogle år med corona-usikkerhed har Katuaq nu fået mulighed for at tage imod to udstillinger 
af nogle af de dygtigste grønlandske kunstnere som er bosat i Danmark og som sjældent har mulig-
hed for at præsentere deres værker i deres hjemland.
De to forskellige udstillinger Symbiose af Mimi Josefsen og Ujammiugaq Møller samt Seven Su-
bjects af Aviaaja Ezekiassen skal udstilles i forlængelse af hinanden i vinteren og foråret 2023.
Symbiose af Mimi Josefsen og Ujammiugaq Møller: 19. januar – 10. marts 2023
To unge herboende grønlandske kunstnere satte sig under coronanedlukningerne for at skabe en 
række selvportrætter, som beskueren kan se sig selv i, uanset om man er grønlænder, dansker, har 
angst, er forelsket, politisk engageret eller bare nyder den grønlandske natur.
"Denne rejse startede som en udfordring, i at komme ud over ens egne grænser og prøve en anden 
stil end vores egen. En måde at udvikle hver vores stil på. Vi lavede en skål med navne af kunstne-
re, som ville udfordre vores evner og tager et navn op hver måned i år.
Vi er veninder gennem mange år og er meget ens og meget forskellige på én gang. Vores tilgange 
til at studere kunstnerne og lave parafraserne er meget forskellig og processerne meget skæve.
Det har både 'bare' været et studie i at portrættere, men også blevet til et udtryk for f.eks. Angst,
humor og at elske ens deller. Det at portrættere det at være grønlænder.
Der må være nogen der genkender sig selv i den proces at se sig selv fra en anden vinkel, at opdage 

noget i sig selv, man ikke havde set før." – Ujammiugaq Møller.
Seven Subjects af Aviaaja Ezekiassen: 16. Marts – 29. Maj 2023
Modtager af Finn Juhl Prisen 2022, Wilhelm Hansen Fonden for sine møbeldesign.
Aviaaja arbejder med rum og genstande og har arbejdet med udstillings-, indretnings- og møbelde-
sign siden hun i 2015 blev uddannet cand.mag. og arkitekt fra Aarhus Arkitektskole.
Udstillingen skal både skabe dialog om, hvad der definerer og/eller kendetegner grønlandsk kunst-
håndværk og design.
Hvordan man kan skabe nyfortolkninger at en stolt og stærk kunsthåndværker tradition – som sær-
lig er aktuel i denne tid, hvor debatten raser om, hvad der definerer det grønlandske og hvem der 
har retten til at fortolke en kultur.
Derudover er udstillingen også for generelt at vise og formidle om grønlandsk kultur, kunsthånd-
værk og design.
3 personer deltager i projektet.

Masauna Peary 39.300
Peter Suersaq
Qaanaaq

Forebyggelseskonsulenten
Sundhed & Fritid Qaanaaq

Fremme fritidsbeskæftigelsesmuligheder og fremme idrætsudøvelse.
Projekt Timersortarfeeraq ´30.

Formålsbeskrivelse
I yderdistrikterne såsom Qaanaaq er det ikke noget nyt med alkoholmisbrug i så mange begiven
hedsløst dage, også blandt sportsfolk. Det er helt tydeligt at lyst og vilje er faldene på grund af 
den manglende deltagelse til sportsarrangementer. I forhold til at motivere børnene til noget 
mere sport synes jeg at det vil være en god ide at Nukannguaq og Ivâna’ s besøg vil være en god 

ide.
Nukannguaq Zeeb og Ivâna Meincke er velkendte her i landet i forhold til sport og bedre livsstil.
De er store talenter indenfor sport som vi godt kan bruge her oppe i norden. Sportstyper der 
bliver mest dyrket her i byen er: Fodbold, håndbold og styrketræning. Det er oplagt for Nukan
nguaq og Ivâna at kombinere de tre sportstyper samt oplæg i forbindelse med deres besøg.
Besøg fra personer med kendskab til sportsverdenen og med deres træningsøvelser vil forbedre 
evnerne og lysten til at dyrke sport og vil dermed give forudsætningerne for en bedre livsstil. Og 
jeg synes det vil være en god supplering indenfor forebyggelse med besøg fra Nukannguaq og 
Ivâna, for vi ved at sporten er med til at forebygge blandt andet: alkoholmisbrug, euforiserende 
stoffer, tyveri og til at imødekomme udfordringer i livet. i forbindelse med vores arbejde 
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indenfor forebyggelse med ”Sundhed og fritid i Qaanaaq” i de seneste måneder har vi bemærket 
at tyveri og selvmordstrusler er nogle af de store problemer. Og jeg synes dette initiativ vil være 

med til at mindske disse problemer.
Som sagt lysten falder når der ikke er noget at lave, det samme med sporten, når man ikke er 
med i de forskellige sportsarrangementer, falder lysten til at dyrke sport. Lige nu kan vi se meget 
få sportsudøvere sammenlignet med før i tiden. I dette projekt regner vi med en deltagelse op 
til ca. 170 børn og voksne. Og i forhold til deltagere har jeg planer om at købe drikkedunke og t-

shirts som er med i denne ansøgning.
Vi har en landsdækkende vision om at blive verdens mest fysisk aktive land i 2030. og dette 
projekt vil være med til at løfte. Hvis vi skal fuldføre visionen, skal vi alle være med til at tage 
ansvaret. Derfor er alt inkluderet i dette projekt i forhold til forebyggelse, bedre livsstil, 2030 

visionen, forbillede, personlig udvikling mm.
Det har været vigtigt for os at det ikke kun skal handle om at bevæge kroppen, fordi alle os 
dyrker ikke sport. Derfor har vi arrangeret et foredrag der skal ske på fritidsklubben. Deltagere 
skal kunne dele deres erfaringer og idéer til et bedre livsstil. Der vil være musikalsk indslag fra 
Nukannguaq under pauser. Jeg synes besøg fra Nukannguaq Zeeb og Ivâna Meincke hertil er en 
god ide da det evt. også vil kræve flere resurser til at få besøg fra andre i forhold til alle disse 
færdigheder. Besøg fra aktørerne indenfor musik, foredrag om bedre livsstil, fodbold og 
håndbold indenfor sport og styrketræning vil derfor med høj sandsynlighed havde kostet flere 

penge.
Jeg har vedlagt programmet i de dage hvor Nukannguaq og Ivâna er her i byen. Det har været 
vigtigt for os at udfylde programmet i overensstemmelse med eksisterende sportsskema her i 
byen. Bemærk at pga. af flytrafikken som sker kun om onsdagen her til Qaanaaq kunne det ikke 
lade sig gøre med en billigere løsning fra Ilulissat, derfor har vi søgt om midler til over 150 tusind 

kroner. På den anden side vil det være indholdsrige syv dage fra dem for de lokale.
4 projektpersoner og forventeligt 170 personer deltager i projektet.

Camille Fich Andersen 39.000
Ittoqqortoormiit

Ejnar Mikkelsenila Skole, 6. kl.
Ittoqqortoormiit

Studietur til Holbæk i Danmark for 10 elever med 3 ledsagere i perioden o1. - 16. maj 2023.
13 personer deltager i projektet.

Lana Hansen 38.400
København

Lana Hansen
København

Tsumu film turne med Eino Taunajik. Filmen vises i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat
Formålsbeskrivelse
Tsumu film visning Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat Ilulissat.
Filmen handler om:
Eino Taunajik: Tsumu film i Qaqortoq. Efter film fremvisningen af TSUMU som prisnomineret i CPH 
DOX 2022. Film forestillingen kan vises 2 gange. Film forestilling kan ses 22 januar 2023. Varighed 
af film 80 min.
Derefter skal der være talk og diskussion med publikum og Eino. Håber der kan være psykolog til
setede under og efter filmen. Film forestilling blev succes i København og Nuuk. Temaet er om so-
cial realetisk temaer blandt andet selvmord og druk. Filmen åbner for tabuerne. Udover det teater-
gruppen er aktivestisk imod selvmord. Så borgerne kan se og høre hvad der hel batter i byen. For vi 
mener at det ville være godt. At unge fra Grønland skaber debat og håb om problemerne. Derfor 
vil vi gerne vise filmen Tsumu og teater forestillingen i Qaqortoq. Så unge og borgere i Qaqortoq 
kan se filmen.
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Det er teenageren Eino og hans venner de lysende, levende beviser på. Mange af dem har mis-
brug, alkohol og vold helt inde på livet. Det mødes de jævnligt og bearbejder i den lokale teater-
klub som Eino leder. Her, i kunstens safe space, snakker de østgrønlandske unge frit om sorgerne
og bekræfter livsgnisten i hinanden. På et tidspunkt spørger Eino en i gruppen, som vi senere hører
er offer for dobbelt voldtægt, hvad hun kan lide ved sig selv?
Hendes svar: »At jeg stadig har livslyst«.
Livslysten er det østgrønlandske ungdomsoprør imod forældregenerationens misbrug og stiltiende 
sortsind. De unge stemmer får deres fix fra vestlig åbenmundet pop- og queerkultur. Hvor energi-
en ellers kommer fra, fatter man næsten ikke. Jeg er næsegrus imponeret over de her mennesker!
Eino er et fyrtårn i mørket. Og hans ven Lars, filmens anden hovedperson, er en solstråle. Han iklæ-
der sig overskudssmil som sit værn, og shit hvor det smitter!
Og nå ja: Om jeg bruger de rigtige pronominer om Lars og Eino, er jeg faktisk lidt i tvivl om. De er 
begge åbenlyst queer-orienterede, men det forbliver næsten – og meget klædeligt! – usagt.”
Om det unge i Tasiilaq. Og deres fight til sociale problemer.
Tsumu vandt CPH DOX special mention.
Aftaler:
Vi har aftaler med Kommune Kujalleq Kultur fagschef Freddy Christensen, Taseralik arrangement 
chef Susanne Høegh, GUX Aasiaat lokal udvalgs formand Paneeraq Sandgreen og Petra Linda arran-
gement chef i Sermermiut Ilulissat.
2 personer deltager i projektet.

Margrethe Noahsen 35.000
Aappilattoq -7.800

BEVILLING DELVIST TILBAGEFØRT
Nunaqarfik Aappilattoq
Aappilattoq

Bygden Aappilattoq fejrer 100 års jubilæum.
Bygden Aappilattoq Kujalleq kan den 30. juni 2022 fejre 100 årsdagen for bygdens etablering.
Vi søger om midler til at kunne få udøvende kunstnere til bygden til deres rejser og kost. Der vil
være musikere som holder koncert og sangkor. Selvfølgelig bliver eventuelle covid-19 begræn-
sninger afgørende.
Der kommer musikgruppe, kor og underholdere.
Projektet drives af 2 personer, til selve dagen deltager langt de fleste af bygdens borgere.

Bendt Søholm 32.000
Aasiaat

Timersoqatigiiffik Oqilaatsoq
Aasiaat

Ældretræf i Ilulissat.
Der afholdes ældre- og førtidspensionisttræf, hvor der indgår idræt og andre idrætsrelaterede
aktiviteter, i år er der træf i Ilulissat i perioden 26 juni - o3. jui 2022. Der kommer deltagere fra
hele kysten, Tasiusaq i nord og Qaqortoq i syd. 
Timersoqatigiiffik Oqilaatsoq har deltaget i træffende siden 2016. I år planlægges der at stille
med flere hold, både i herre- og damehold.
38 personer fra Aasiaat deltager i projektet.

Hjørdis Viberg 31.182
Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq
Tasiilaq

Nødberedskab.
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Anskaffelse af feltsenge, soveposer til -13grader, fiberpuder, pudebetræk, lagener, vådligger
lagener til projekter for børn og unge.
30 børn og unge deltager i projektet.

Ruth Montgomery-Andersen 30.000
Ann Crosset
Nuuk

Qiajuk Dance Studios
Nuuk

Kids-Front and Center-Greenland is a Land og Artists.
Kids-Front and Center-Greenland is a Land og Artists giver unge grønlandske dansere værktøjer,
støtte og kreativ selvbestemmelse til at skabe, udvikle og lede deres egen danseforestilling. I
løbet af vinter / forår 2023 trænes to unge grønlandske rollemodeller i at instruere og vejlede
andre børn og unge i skabelsen af dans med afsæt i deres rødder, historie og erfaring. Det ende-
lige produkt, en 45 min. danseforestilling skabt af og med grønlandske børn og unge selv, vil
blive vist for skolebørn i Nuuk og Kulusuk, Østgrønland og danne grundlag for en udstilling hen-
vendt til andre børn og unge på Det Grønlandske Hus i Danmark.
Med projektet ønsker vi at styrke grønlandske børn og unges kunstneriske proces samt erfaring
med at skbe og lede en danseproduktion med afsæt i dem selv. På den måde vil vi bidrage til, at
næste generation af grønlændere fortsat får mulighed for at sætte deres præg på dansen som
kunstart i Grønland og Norden. Vi ønsker derudover at introducere flere grønlandske børn og
unge til på nært hold at opleve kroppens kreative kraft og udtryksmuligheder ved at give 3. - 5.
klasses elever adgang til dans i et unikt visuelt, musikalsk og personligt format, der tager afsæt
i de grønlandske unges perspektiv.
20 aktive deltagende + ca. 380 børn i Nuuk + 75 i Kulusuk + 200 i Det Grønlandske Hus i Køben-
havn.

Pia Johansen 30.000
Nuuk

Esther Børnehave
Nuuk

Esther Børnehave på kolonitur 2022.
Esther Børnehaves årlige koloni skaber mange positive oplevelser for børnene, i år vil vi særligt 

have fokus på langsomhedenspædagogik, børnefællesskaber og nærvær.
Børnene i Esther Børnehave er vant til en hverdag, hvor der er mange forskellige aktiviteter i 
løbet af dagen. Derfor har vi valgt at vores koloni i år går til Qooqqut, hvor børnene kan opleve 
en ny form for ro og stilhed. Qooqqut er placeret udenfor Nuuks byliv og hermed det perfekte 
sted til at opleve stilhedenspædagogik. Stilhedenspædagogik kan være udfordrende at 
praktisere i en travl hverdag, men på koloni får vi muligheden for at udforske det. Ved at være 
ude i naturen langt væk fra faste rutiner og regler får børnene mulighed for at fortabe sig i 
øjeblikket. I Qooqqut 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 Qooqqut 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 kommer 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 børnefællesskaber, afleder de 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.
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Personalet får også mulighed for at opleve en hverdag sammen med børnene, hvor tiden ikke 
er en afgørende faktor. Vi har bl.a. valgt Qooqqut fordi, det giver personalet mulighed for at 
tilbringe mest mulig tid med børnene, uden at skulle bruge tid på en masse praktiske ting. De 
nye rammesætninger og åndehullerne, kan bidrage til at personalet og børnene får en bedre 

relation, som er gavnligt for børnenes videre udvikling. 
Med kolonien 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.
22 børn og 5 voksne ledsagere deltager i projektet.

Mathias Henssel Lund 30.000
Jørgen Danielsen
Ittoqqortoormiit

Ejnar Mikkelsenila Skole
Ittoqqortoormiit

Studietur til Frankrig for 7 elever med 3 ledsagere i perioden 24. april - 11. maj 2023.
10 personer deltager i projektet.

Ezekias Ulriksen 30.000
Qaanaaq

Avanersuup Atuarfia, 9. kl.
Qaanaaq

Studietur til Nuuk for 10 elever med 2 ledsagere i perioden april - maj 2023.
10 personer deltager i projektet.

Janne Breinholt Bak 27.000
Gentofte

Kim Jakobsen, alias rapperen, coachen, speakeren, @kimojax
Gentofte

Workshop om Arktis med Kimojax og børn og unge fra Ilulissat 25.-26.3.2023 i Kulturhuset Sermer-

miut samt efterfølgende udstilling af børnenes tegninger og tekster.
I forbindelse med min udstilling ”ARKTIS” på Ilulissat Kunstmuseum fra 10. marts – 16. maj 2023 vil 
jeg i samarbejde med Kulturhuset Sermermiut og leder Petra Linda Clausen afholde en 2 dages 
tegne- og skriveworkshop den 25.-26.3.2023. Jeg har tidligere selv afholdt tegneworkshops i for-
bindelse med mine udstillinger på Maniitsoq Museum (august 2021 med deltagelse af 12 børn), 
Qeqertarsuaq Museum (marts 2022 med deltagelse af 38 børn). Men jeg har hele tiden ønsket at 
få et samarbejde med grønlandske kunstnere og forfattere. Derfor har jeg inviteret Kim Jakobsen 
(den grønlandske rapper, skrivecoach og public speaker Kimojax, som bl.a. var medvirkende i Lotte 
Andersens film ”Sange fra Ilulissat” og nu arbejder freelance fra Nuuk) til at holde workshoppen 
med mig, sådan at vi breder paletten ud for, hvilke aktiviteter der er i løbet af denne weekend, og 
så vi får så mange unge som muligt til at komme til workshoppen og til den efterfølgende udstil-
ling. Min tanke er, at deltagerne mødes på museet og ser min udstilling, hvorefter vi går op til kul-
turhuset, hvor jeg vil lade børnene tegne billeder fra det Arktis, som de kender, ligesom de også får
mulighed for at lave store korttegninger over Arktis, som forholder sig til mine på udstillingen. Ki-
mojax vil undervise dem på grønlandsk i at rappe og skrive tekster om deres forståelse af Arktis,
sådan at det bliver de unge grønlænderes version af Arktis, der bliver vist ved en fernisering søndag
den 26. 3. om eftermiddagen, hvor forældre og indbyggere vil blive inviteret til at komme og se de
unges tegninger, læse deres tekster og høre dem rappe. Udstillingen vil blive hængende fra 26.
marts - 1. juli 2023. Forud for workshoppen vil jeg (som jeg også gjorde i Qeqertarsuaq) besøge de
lokale skoler i Ilulissat og fortælle om workshoppen, sådan at jeg sikrer mig, at alle unge kender til
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workshoppen ud over de plakater og SoMe-opslag og andet, vi kommer til at lave for at gøre op-
mærksom på workshoppen.
Nedenfor kan I læse lidt om min udstilling:
Min ”ARKTIS”-udstilling skildrer, hvordan særligt moderne vestlig kartografi – fra Mercators første 
korttegninger over Arktis i det 16. årh. og til Google Earths billeder af Nordpolen – er præget af 
forskellige verdensopfattelser, mytologiseringer og nationale projekter. Kort bærer på store for-
tællinger om magt og viden og om det moderne menneskes opfattelse af sin plads i verden. Et fæ-
nomen, som i dag tydeligt afspejles i Kongeriget Danmarks, Canadas og Ruslands kamp om den ark-
tiske havbund og i de spørgsmål om hensynet til det arktiske klima, som kravet om ejerskab til hav-
bunden rejser i form af potentiel udvinding af olie og mineraler.
Siden 2019 har jeg vist ”ARKTIS” i henholdsvis Danmark og Grønland. Først hos Galleri Tom Chri-
stoffersen, siden på Maniitsoq Museum (2021), Qeqertarsuaq Museum (2022) og på Arctic DTU i 
Sisimiut (2022). I kan læse om og se billeder fra udstillingerne her:
https://tomchristoffersen.dk/exhibitions/colors-patterns-and-random-thoughts/arktis/
Statens Kunstfond har i 2020 støttet udstillingen i Maniitsoq og Qeqertarsuaq med 25.000 kr. og 
støtter udstillingen på Ilulissat Kunstmuseum med 30.000 kr., da udstillingen bliver tre gange så stor
som i Maniitsoq og Qeqertarsuaq. Kunstmuseet har med Andreas Hoffmann som leder skærpet sin 
profil, så inviterede kunstnere skal gå i kritisk dialog med den eksisterende udstilling, hvad angår 
bevidst stillingtagen til den geopolitiske kontekst og til Grønlands kolonihistorie. I mit tilfælde vil 
mine korttegninger over nationernes krav på havbunden ved Nordpolen gå i dialog med lokale
grønlandske fangeres kort fra museets arkiv. Ifølge mine oplysninger brugte fangerne tidligere ikke
selv kort, da de så at sige havde landskabet indlejret i kroppen som erfaring, men tegnede dem for
at guide europæiske nordpolsfarere. Der foreligger også tredimensionelle kort udskåret i træ, som 
også indlejrer historiefortælling i sig.
Mine tre korttegninger af henholdsvis Kongeriget Danmarks, Canadas og Ruslands krav på havbun-
den har ændret sig for hver udstilling, da Rusland har udvidet landets krav to gange. Derved under-
streges kartografiens betydning som magtteknologi, ligesom det er interessant, hvem der fortæller 
historien om Arktis. Derfor har jeg været fokuseret på at gå i dialog med så mange lokale grønlæn-
dere som muligt under mine udstillinger og vil denne gang lade disse samtaler blive en integreret 
del af udstillingen. Mine korttegninger skal gå i dialog med grønlandske fangeres korttegninger, og 
jeg vil holde oplæg med og filme samtaler med grønlandske fangere på museet, og disse vil siden 
blive del af udstillingen, sådan at historierne om Arktis kan bliver fortalt af grønlænderne selv og 
sådan at Arktis kan få lov at være lige så rigt facetteret og foranderlig som området og dets indbyg-
gere. Af samme grund vil jeg også producere en film, der skal projiceres på udstillingsvæggen, hvor 
man med mine korttegninger som forlæg kan se, hvordan kartografien omkring Nordpolen har væ-
ret i forandring igennem de seneste femten år siden Ruslands første krav blev indsendt til FN. I 20
23 er det 15 år siden de arktiske nationer underskrev Ilulissat Erklæringen om, at landene i minde-
lighed ville dele havbunden mellem sig. Med Ruslands invasion af Ukraine smuldrer fundamentet
under erklæringen. Dette aspekt vil ligesom de aktuelle klimaforandringer blive berørt i oplæg og
talks i udstillingsperioden.
Ud over udstillingen på Kunstmuseet vil der blive et oplæg på Isfjordcentret i samarbejde med le-
der Elisabeth Momme og med deltagelse af mig og havbiolog og professor Torkel Gissel Nielsen
om hans 30 års forskning i klimaforandringerne i Arktis. Disse optegnelser vil blive suppleret med
fanger Inunnguaq Heilmanns oplevelser af klimaforandringerne i hans og hans fars tid som fangere.
Workshoppen på Kulturhuset Sermermiut vil udmønte i en udstilling af de unges tegninger og tek-
ster, som vil blive hængende i Kulturhuset fra 26. marts til og med 1. juli 2023.
Hvis I er interesserede, sender jeg gerne billeder fra mine tidligere workshops i Maniitsoq og Ilulis-
sat, hvor børnenes tegninger indgik i min udstilling. Denne gang får de hele kulturhuset til rådighed, 
og der vil for besøgende i Ilulissat blive skabt en forbindelse mellem min udstilling på kunstmuseet 
og de unges udstilling på Kulturhuset.
Ud over Kimojax og jeg forventer vi ca 50 børn til vores todages workshop (der var 38 børn og
unge i alderen 6-17 år til min seneste tegneworkshop i marts i Qeqertarsuaq med et mindre indbyg-
gertal end Ilulissat).
Derudover forventer vi 50 gæster til ferniseringen den 26.3. og derefter flere hundrede gæster til 
udstillingen i udstillingsperioden 26.3.-1.7.2023
                                                                                                  ↓
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Jakob Severinsen 25.000
Linda G. Ostermann
Qeqertarsuaq

Qeqertarsuup Katersugaasivia
Qeqertarsuaq

Samarbejde om en særudstilling om Qullissat.
Markering af 50 året for nedlæggelse af Kulminebyen Qullissat, flytningen af beboerne, som
markeres ved en særudstilling sammen med Jakob Severinsen og hans film, film som han har
arvet af sin far, for at kunne gøre det søger vi midler, til rejser og udstillinger i Qeqertarsuaq og
Qullissat.
100 personer deltager i projektet.

Gigtertut Peqatigiiffiat 25.000
Nuuk -25.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Gigtertut Peqatigiiffiat
Nuuk

Deltagelse i festivalen, Qooqqut Nuan 2022.
Ansøgning om tilskud til medlemmer af Gigtforeningen kan holde tre sommerdage i Qooqqut.
Det er for at medlemmer kan holde sommerferie væk fra byen, samle bær, samle blomster og
de kan lære mere om hinanden, og disse kan lade sig gøre ved at vi sejler sammen.
24 personer deltager i projektet.

NunaFonden 25.000
Nuuk

Julehjælp til børn og unge i Qaanaaq og bygder
Qaanaaq og bygder

Julehjælp 2022 til værdigt trængende børn og unge i Qaanaaq og bygder.
Dan Daorana Normann er af fonden udpeget til at forestå indkøb og fordelingen af julehjælpen.
I løbet af december 2022 vil det blive klart hvor mange der deltager i projektet.

NunaFonden 25.000
Nuuk

Julehjælp til børn og unge i Ittoqqortoormiit og bygder
Ittoqqortoormiit og bygder

Julehjælp 2022 til værdigt trængende børn og unge i Ittoqqortoormiit og bygder.
Jonathan Petersen er af fonden udpeget til at forestå indkøb og fordelingen af julehjælpen.
I løbet af december 2022 vil det blive klart hvor mange der deltager i projektet.

NunaFonden 25.000
Nuuk

Julehjælp til børn og unge i Tasiilaq og bygder
Tasiilaq og bygder

Julehjælp 2022 til værdigt trængende børn og unge i Tasiiaq og bygder.
Hjærdis Viberg er af fonden udpeget til at forestå indkøb og fordelingen af julehjælpen.
I løbet af december 2022 vil det blive klart hvor mange der deltager i projektet.

                                                                                                  ↓
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NunaFonden 24.596
Administrationen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk

Voksiposer, 2 x 2 til tvillinger, 6 til babyer, 10 ammepuder, vaskbare flasker og vaskbare sutter til
transport i Nuuk under længere hospitalsophold i vinterperioden.
Optil 25 personer deltager i projektet.

Atuartut ilinniartitsisullu 24.000
Hansigne Zeeb Thomassen
Aappilattoq

Narsannguup Atuarfia
Aappilattoq

Studietur til Nuuk for 16 elever med 4 ledsagere i perioden 20. - 27. september 2022.
16 elever og 4 ledsagere deltager i projektet.

Konrad Nuka Godtfredsen 23.791
Søborg

Konrad Nuka Godtfredsen
Søborg

Tegneundervisning i Narsaq.
I efteråret 2022 planlægges en række tegneworkshops i Narsaq for interesserede borgere. Ved
tidligere projekter med blandt andre Majoriaq-elever har det vist sig, at der er en gruppe krea-
tive unge mennesker, der har brug for at udvikle deres tegneteknikker. Derfor har kunstner og
tegner Konrad Nuka Godtfredsen sammen med Kommune Kujalleq planer om at afholde tegne-
workshops med fokus på perspektivtegning m.m.
Der vil blive lavet 6 undervisningsgange á 2 timer.
20 personer deltager i projektet.

Fiilimuup Atuarfia 21.000
Innaarsuit

Fiilimuup Atuarfia
Innaarsuit

Studietur til Nuuk for 14 elever med 3 ledsagere i perioden 16. - 27. april 2022.
14 elever og 3 ledsagere deltager i projektets gennemførelse.

Jakob Søvndahl Skovaa 21.000
Arnakkuluk Jo Kleist
Nuuk

Katuaq
Nuuk

Beskrivelse af projektet vi ansøger tilskud til:
”Mitaarfik” er en gammel grønlandsk tradition. Mitaarfik sker på helligtrekongersdag, som afslut-
ning på julen, denne dag vil vi i Katuaq holde en konkurrence for børn der har udklædt sig bedst. 
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Folk iklæder sig tøj og gør sig ugenkendelige, iklæder sig alt for stort tøj f.eks. fylder bagdelen. De 
smører ansigtet med sod eller tager nylonstrømpe om hovedet, fylder kinderne for at gøre sig u-
genkendelige. Hvem er mon mest uhyggelig? Hvem er bedst til at danse? Hvem er bedste udklædt? 
Kulturpersoner vil være dommere.
Mitaarfik 2023
Tidsrum: torsdag den 6. januar 2023, kl. 16:30-17:30
Lokale: lille sal, med åbne vægge
Målgruppe: Især børn og unge på 0-17 år men også alle andre interesserede.

Pris: Det er gratis for deltagere.
Begrundelse
Mitaarfik er en gammel grønlandsk tradition. Folk iklæder sig tøj og gør sig ugenkendelige, iklæder 
sig alt for stort tøj f.eks. fylder bagdelen. De smører ansigtet med sod eller tager nylonstrømpe om 
hovedet, fylder kinderne for at gøre sig ugenkendelige. Mitaarfik sker på helligtrekongersdag og 
denne dag vil der være konkurrence for bedst udklædte. Hvem er mon mest uhyggelig? Hvem er 
bedst til at danse? Hvem er bedst udklædt? Kulturpersoner vil være dommere.
For alle deltagere, for mitaartut og publikum er entré gratis.
Planer (Der kan være lidt ændringer)
Kl. 16:00 Tilmelding for mitaartut
Kl. 16.10 Velkomst
Kl. 16:15 Musik
Kl. 16:20 Konkurrence. 5 Mitaartut skal op på scenen og danse. Dommerne voterer og når alle er 
færdige, skal dommerne et andet sted hen for at votere, da de skal vælge:
- Uhyggelig (Den mest uhyggelige udklædte)
- Den bedste til at danse (Den bedste til at danse/den bedste til at gøre sig bemærket)
- Den mest fantasifulde (Den mest fantasifulde udklædning)
Kl.16:55 Musik
Kl. 17:00 Dans om juletræet, julemanden uddeler julegodter.
Kl. 17:20 Vinderne udråbes og for præmie
Kl. 17:25 Musik:
Kl. 17:30 Tak for i dag.
Hvordan
Deltagerne får udleveret et nummer. Konferencier byder mitaartut velkommen. Og fortæller om 
den grønlandske tradition i de forskellige byer. Dommerne præsenterer sig og så starter konkur-
rencen. 5 mitaartut kommer op på scenen. Når de kommer op på scenen starter musikken og mi-
taartut begynder at danse. Dommerne giver 1-10 point i tre forskellige kategorier.
Når alle deltagere i konkurrence har været på scenen kommer dommerne op på scene og udråber 
vinderne i de 3 kategorier. Derefter vil dansen om juletræet blive meddelt samtidig med hvilke 
sange der skal synges. Sidste sang vil være ”Niisimaannguaq Iserit” – og når denne er sunget kom-
mer julemanden ind og uddeler godter til alle børn.
Konkurrence:
1. Quilertanarneq
2. Den bedste danser / den bedste til at gøre sig bemærket
3. Den mest fantasifulde
300 + personer deltager i projektet.

NunaFonden 20.000
Bestyrelsen

MIO
Nuuk

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

20.000,00 kroner for 2021
20.000,00 kroner for 2022
20.000,00 kroner for 2023
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20.000,00 kroner for 2024
20.000,00 kroner for 2025

Prisen uddeles årligt til en eller flere personer eller institutioner eller 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.

Heidi Due Hansen 20.000
Nuuk

Meeqqerivik Sulunnguit
Nuuk

Meeqqerivik Sulunnguit søger tilskud til den årlige koloni i Naalersitaq.
Den årlige koloni har stor betydning for vores børn og personale: den giver plads til helt unikke 
oplevelser i naturen, styrker fællesskabet og samarbejdet i børnehaven, og giver børnene mulig
hed for at danne nye legerelationer. I 2022 afholdes kolonien i uge 22.
Meeqqerivik Sulunnguit er en selvejende institution og normeret til 20 børn i børnehavealderen. 
Sulunnguit betyder “De Små Vinger”, og symboliserer også det vi gerne vil give til vores børn. De 
skal lære at flyve, mens de er i Sulunnguit, så de er klar til livet efterfølgende.
Både personale og børn holder meget af at være ude i naturen, hvor der formidles viden om 
grønlandsk natur og mad. Disse elementer, såvel som samarbejde og et styrket sammenhold, er 
hvad der udgør essensen i kolonien. 
Fra tirsdag til fredag er alle børn og vores personale afsted i Naalersitaq, med både planlagte akti
viteter, men også plads til bare at være sammen eller lade fantasien bestemme legene. For alle 
børnene er dette en helt uforglemmelig oplevelse. Desuden er det for mange børn en stor 
oplevelse i sig selv at begå sig uden deres forældre og være langt fra bylivet i Nuuk. Kolonien 
styrker børnenes selvværd, selvhjulpenhed og sammenhold. Derudover giver den plads til at 
danne nye legerelationer, som ellers ikke ville være opstået. 
Desværre er virkeligheden sådan, at vi er afhængige af ekstern støtte, for at kunne gennemføre 
alle de aktiviteter vi gerne vil. Derfor koncentrerer vores ansøgning sig først og fremmest om at 
få dækket udgifterne for transport og logi. Forældrene byder ind med andet nødvendigt udstyr og 
står til en stor del også for de måltider der bliver spist under kolonien.
Vi håber, at NunaFonden vil støtte 20 børns tur til Naalersitaq og give dem en uforglemmelig 
oplevelse for resten af livet.
20 børn og 5 voksne ledsagere deltager i projektet.

Malene Nielsen 20.000
Nuuk

CISV Greenland
Nuuk

Konflikthåndtering og læring af disse – weekend for børn og unge
◦ at børn og unge i Nuuk lærer om konflikter og hvordan de kan være forårsaget,
   forebygges og løses.
I dag oplever børn og unge konflikter i skolen, pauserne og i fritiden. Konflikter, der påvirker for 
eksempel skolegang og indlæring samt venskaber. Det er vigtigt at lærer at arbejde med og ikke 
mindst at undgå konflikter. CISV arbejder med 4 grundsten og det er ene er at læringen om konflik
terne for at undgå disse.
Lørdag og søndag vil der blive undervist i konflikter og håndtering af disse for børn og unge. Under
visningen vil være præget af aktivitet, inddragelse og kreativitet.
Erfaringen er, at der deltager ca. 40 børn og unge mellem 10 og 15 år.
Vi vil indgå samarbejde med Jacob Lindholm, der gratis tilbyder oplæg om sunde fællesskaber.
Til børnene vil der blive serveret frokost og eftermiddagsmad.
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CISV er en international, ikke-politisk, ikke-religiøs organisation, der arbejder for at uddanne børn 
og unge i fred og tværkulturel kommunikation i overensstemmelse med principperne i FN's deklara
tion om menneskerettigheder og FN's deklaration om børns rettigheder. CISV har medlemmer i 
over 60 lande, og der afholdes årlig ca. 200 lejre over hele verden med temaerne som blandt andet 
bæredygtighed, menneskerettigheder i tråd med FN’s verdensmål.
CISV Greenland er lokalforeningen i Nuuk, Grønland, og har gennem mange år sendt børn og unge
fra Grønland til forskellige lejre i udlandet. CISV Greenland har de seneste år prioriteret, at der også 
skulle laves aktiviteter i Grønland for at udbrede kendskabet til FN's deklaration om menneske
rettigheder, FN's deklaration om børns rettigheder samt temaerne om blandt andet bæredygtig
hed, menneskerettigheder i tråd med FN’s verdensmål.
Arrangementets indhold:
◦ at give deltagerne en forståelse for konflikter – herunder håndtering af disse samt at
   undgå disse. Dette via samarbejde, kreative øvelser m.v.
◦ at give mulighed for at deltage kreativt i at løse konflikter på børne niveau
◦ at lære, forstå og værdsætte forskellige meninger.
40 personer deltager i projektet.

Hanne Saandvig Immanuelsen 20.000
Nuuk

Nunatta Agiartartui - Grønlands Strygeorkester
Nuuk +

Midler til juleprojekt og show 2022.
I perioden fra d. 1. – 5. december afholder foreningen Nunatta Agiartartoqatigiivi – Grønlands stry
georkester juleprojekt for sine medlemmer. I løbet af dette projekt vil der være orkestersammen
spil og soloundervisning for deltagerne, desuden vil der være to koncerter og et juleshow i løbet af 
perioden.
Det bliver meget lærerigt for foreningens medlemmer med sammenspil med andre strygere og 
samarbejde med byens kor.
Som noget nyt vil elever fra foreningens fjernundervisnings byer deltage i juleprojektet, deltagere 
fra Aasiaat, Maniitsoq og Kangerlussuaq.
30 personer deltager i projektet.

Inger Eriksen 18.000
Sisimiut

Taseralik
Sisimiut

Optimering af højtalere til cafékoncerter, fernisering og debatter.
Sisimiut Kulturhus Taseralik er i fuld gang med at lave mange flere forskellige arrangementer.
Der var før 2020 1 arrangement pr. måned, men i dag kan der ved flere lejligheder være op til
4 arrangementer pr. måned. Hvilket er en kæmpe spring.
Dette har afstedkommet at man flere gange har været nødsaget til at have ekstra bemanding
ved at skulle flytte rundt på de 2 - 3 højtalere Taseralik har, ellers skal ringe rundt for at leje
ekstra.
Når der er arrangementer som for eksempel fernisering bliver vi nødt til at tage den ene af
højtalerne i biografen ned og bruge det til fernisering. Når vi er færdige med den, skal vi sætte
den på plads igen, således at det kan blive benyttet i biografen.
Det samme sker når vi har cafekoncerter. Vi vil gerne have vores publikum oplever for eksem-
pel god musik på ordentlige højtalere. Vi oplevede ved sidste cafekoncert med Kali, en rigtig
god musiker, at være nødsaget til at køre i mono, på grund af mangel på højtalere hverken fra
Taseralik (på grund af andre arrangementer i bygningen) eller i byen. Den dag havde vi heldig-
vis fuld hus, og det var faktisk jeres skyld, for i var giverne til koncerten - tusind tak! Vi var gode
til at nævne jer op til flere gange i løbet af koncerten.
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Taseralik har siden det åbnede i 2008 haft en del udstyr der i dag er blivet for gamle.
God lyd betyder alverden, når det skal lykkes for at det bliver en helhedsoplevelse for publi-
kum.
Selve ansøgningen:
Vi søger hermed NunaFonden om støtte til indkøb af 4 stk. PA-højtalere. Vi har undersøgt hvil-
ket der både er billigst men kvalitetsmæssigt bedst.
Vi har fundet frem til, PA-højtalere, 1 højtaler koster 6.222,- kr. Vi vil gerne indkøbe 4 stk. som
vi kan kan bruge til cafekoncerter, fernisering samt debatter i cafeområdet.
Ansøgt beløb 18.000,- kr. hvilket svarer til næsten 3 højtalere.
Et ikke oplyst antal personer deltager i projektet.

Ida Nygaard 18.000
Maniitsoq

Ida Nygaard
Maniitsoq

Juleprojekt for børnekor og børnestrygere.
Julekoncert, med fortrinsvis grønlandske julesange og -salmer. Børnene, 4.-7 klasse, lærer både at 
spille og synge sammen, optræde, og kommer til at kende lokale salmer og sange. Vi mødes i 3 
weekender á 10 timer i løbet af efteråret og slutter med en koncert. 
Musikskolen i Maniitsoq er midlertidigt lukket, så der er ikke anden musikundervisning af børn det
te efterår.
40 børn deltager i projektet.

Vinni Birkedal 18.000
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9A
Nuuk

Studietur til København for 24 elever og 2 ledsagere i perioden 15. - 22. maj 2023.
24 personer deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 16.234
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Upernavik
Upernavik

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
25 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Ide Jenny Tullin 15.750
Helle Borg
Nuuk

Nuuk Internationale Friskole, 9. kl.
Nuuk

Studietur til Island for 21 elever med 3 ledsagere i perioden 21. - 30. marts 2023.
21 personer deltager i projektet.

                                                                                                  ↓
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Ane Jeremiassen 15.000
Jens Peter Olsen
Akunnaaq

Aadap Atuarfia, 10 elever
Akunnaaq

Studietur til København for 10 elever med 2 ledsagere i perioden o6. - 16. september 2022.
10 elever og 2 ledsagere deltager i projektet.

Kommune Qeqertalik 15.000
Kitsissuarsuit -15.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Kommune Qeqertalik
Kitsissuarsuit

Anskaffelse af musikinstrumenter.
Vi har sat os for at skaffe nye musikinstrumenter som kan bruges i fritiden. Bygden har forskellige
behov. Fordelene bliver som følger:
● undervisning i musikspil for børn og voksne i fritdsordningen
● forebyggelse som følge af fællesskaber
● koncert for bygden musikere og tilkommende musikere
50 personer deltager i projektet.

Kommune Qeqertalik 15.000
Anna Larsen Nielsen -15.000
Akunnaaq

BEVILLING TILBAGEFØRT
Kommune Qeqertalik
Akunnaaq

Kulturfestival.
De skal bruges til at fremme fritidsbeskæftigelsen og det at spille musik.
Til at fejre Nationaldagen. Til tre bygders kulturfestival i august 2022. Til musikere udefra
for at spille koncert 30. juni. Vi har lige nu ingen musikinstrumenter.
60 personer deltager i projektet.

Kommune Qeqertalik 15.000
Timi Tarni -15.000
Dorannguaq Eriksen Nielsen og andre
Aasiaat

BEVILLING TILBAGEFØRT
Kommune Qeqertalik
Aasiaat

Være ude i naturen.
Unge i aldersgruppen 13 til 16 år skal gå en strækning på ca. 53 km fra Manermiut til en øen, Saq-
qarleq, over tre eller fire dage, hvor de overnætter i naturen. 7 personer er blevet fundet frem
af skolen og socialvæsenet, de er kendte i skoleregi og socialvæsenet.
Man kan betegne projektet som en afledning fra noget, hvor man bruger kroppen i forbindelse
med naturen, det går ud på at udfordre sig selv. Der er også en stor del af præventiv indsats i
projektet, nogle af børnene bruger vold, hvad man vil nedbringe, og projektet er den første af
sin slags.
10 personer deltager i projektet, (7 unge, 2 voksne og 1 rollemodel).

                                                                                                  ↓
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Utoqqaat Timersoqatigiiffiat Qungujulaarfik 15.000
Tasiusaq

Utoqqaat Timersoqatigiiffiat Qungujulaarfik
Tasiusaq

Deltagelse i en ældretræf i Ilulissat.
Deltagelse i ældretræf i Ilulissat 27. juni - o2. juli 2022.
9 personer deltager i projektet.

Aviaja Kriegel 15.000
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9B
Nuuk

Studietur til Danmark for 20 elever med 2 ledsagere i maj 2023.
20 personer deltager i projektet.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Ilulissat
Ilulissat

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Aasiaat
Aasiaat

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Sisimiut
Sisimiut

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Maniitsoq
Maniitsoq
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Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Nuuk
Nuuk

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Qaqortoq
Qaqortoq

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

NunaFonden 15.000
Bestyrelsen

KRK INUA
Afdeling Tasiilaq
Tasiilaq

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.

Nukaaraq Berglund 15.000
Nuuk

Jul for hjemløse
Nuuk

Jul for hjemløse, 2022.
Vi fra foreningen skal igen i år være de ansvarlige for julearragement for de hjemløse. Arrangemen-
tet forventes at skulle afholdes med hensyntagen til plads og forsamlingsmulighed.
Vi sørger for indkøb af alt, mad, gaver, godter og tilbehør, juletræer, pynt m.m.
130 til 150 personer deltager i projektet.

Aviaaja Christensen 14.000
Qaqortoq

Tasersuup Atuarfia, sp. kl.
Qaqortoq

Studietur til Upernaviarsuk for 8 elever med 5 ledsagere i juni 2022.
8 elever og 5 ledsagere deltagere i projektet.

Oak Foundation Denmark 13.973
København
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NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Ivaneq
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
34 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Allan Jeremiassen 13.800
Qasigiannguit

Julestemning 2022 i Qasigiannguit
Qasigiannguit

Julestemning 2022 i Qasigiannguit
At følge tre familier med børn og tre sangkorsangere og lave film og klippe i det filmede.
- Sangkor / musikere starter julestemningen med baggrundsbilleder
- efterskoleelever fra byer og fra bygder fortæller deres julehistorier
- familier som bager småkager og klipper og fortæller om deres julehistorier
- indspille efterskolehold / eller andre, som danser rundt om juletræet
- indspille julemanden og julekonen og nisserne på rundtur i byen
- indslag fra kommunens juleaftenarrangement
- fortællinger om jule i gamle dage
- borgere i Qasigiannguit jule- og nytårshilsen til kysten
- børn på Santa Lucie optog
- præsten / kateketens oplæsning af juleevangeliet
- sangkoret / musikerne spiller indimellem indslagene med billeder i baggrunden
- afslutning på julestemningen.
6 personer, 3 familier med børn og 3 sangkorspersoner deltager i projektet.

Malo Lange 13.500
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9A
Nuuk

Studietur til København for 18 elever med 3 ledsagere i perioden 21. april - o1. maj 2023.
18 + 3 personer deltager i projektet.

Marie Gundel Johansen 12.500
Nuuk

Ukaliusaq Skolen
9B

Studietur til København for 25 elever med 2 ledsagere i perioden 19. - 29. april 2022.
25 elever og 2 ledsagere deltager i projektets realisering.

Birgitte Møldrup 12.750
Nuuk

Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 9A
Nuuk

Studietur til Finland for 17 elever med 2 ledsagere i perioden maj - juni 2023.
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17 personer deltager i projektet.

9B Kangillinnguit Forældreråd 12.000
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9B
Nuuk

Studietur til København for 24 elever med 3 ledsagere i perioden ultimo maj - primo juni 2022.
24 elever og 3 ledsagere deltager i projektet.

Nukappiannguaq Lundblad 11.250
Kangaatsiaq

Kangaatsiap Atuarfia, 9. klasse
Kangaatsiaq

Studietur til Danmark for 9 elever med 2 ledsagere i perioden o8. - 18. september 2023.
9 elever deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 11.096
København
NunaFonden
Nuuk

Meeqqat Angerlarsimaffiat Uumannaq
Uummannaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
27 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Betina Scharff Andersen 10.500
Nuuk

Nuuk Internationale Friskole
9. kl.

Studietur til Berlin for 21 elever med 3 ledsagere i perioden 30. marts - o8. april 2022.
21 elever og 3 ledsagere deltager i projektets gennemførelse.

Klasselæreren + 1 forældre 10.500
Nuuk -10.500

BEVILLING TILBAGEFØRT
Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 10B
Nuuk

Studietur til Sisimiut for 14 elever med 1 ledsager i perioden o7. - 18. oktober 2022.
14 personer deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 10.274
København
NunaFonden
Nuuk

DSI PITU
Nuuk
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Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
25 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Kuupik V. Kleist 10.000
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat
9A

Studietur til København for 20 elever med 3 ledsagere i perioden 23. april - o2. maj 2022.
20 elever er med i projektet + 3 ledsagere.

Alyona Køhler 10.000
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge
9A

Studietur til Danmark og Tenerife for 20 elever med 3 ledsagere i perioden o6. - 19. maj 2022.
20 elever og 3 ledsagere deltager i projektet.

Tunguaq Larsen 10.000
Nuuk

Tungutaq Larsen
Nuuk

Optagelse af film i Qajartoriarsuaq.
Optagelse af film på området bag Qeqertarsuatsiaat og mod nord, det område, hvor der tid-
ligere har været rensdyrjagtområde.
Indhold:
I gamle dage, hvor rensdyrene var længere inde i landet, rensdyrjægere til dette område er
alle snart væk, og indspilningen må finde sted inden de alle er væk.
En af de sidste rensdyrjægere i Qajartoriarsuaq området er Apollo Berthelsen, og vi tager på
rensdyrjagt sammen med ham i en sejldugsjolle.
Vi tager turen med en sejldugsjolle over store søer, er med ham i telt i det gamle rensdyr-
jagtområde, jæge rensdyr med ham, og filmer ham imens hans på en Qeqertarsuatsiarmioq
facon parterer rensdyr.
Hører hans fortællinger om gamle dage.
Hører ham forælle om stedbetegnelser.
Hører ham fortælle om hvad der er passeret.
Optager film på området.
Transport af en sejldugsjolle fra Qeqertarsuatsiaat og tilbage igen.
3 personer deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 9.863
København
NunaFonden
Nuuk

Mælkebøttecentret
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
24 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

nuna@fonden.gl side 51 af 66 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2022

offentliggjort

31. januar 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med december 2022

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

Majken Poulsen 9.500
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9B
Nuuk

Studietur til Danmark og Tyskland for 19 elever med 3 ledsagere i perioden fra primo til ultimo
maj 2022.
19 elever og 3 ledsagere deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 9.452
København
NunaFonden
Nuuk

Prinsesse Margrethes Børnehjem
Tasiilaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
23 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 9.091
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Tasiilaq
Tasiilaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
17 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Miki Willumsen 9.037
Kangaamiut

Grønlandske Børn
Qeqqata Kommunia

Udstyr til frivillige. Sengetøj, madrasovertræk og håndklædder til Kangaamiut Camp.
Projektet hedder Kangaamiut Camp 2022 og vil foregå fra den 4. juli til den 17. juli 2022 i Kangaa
miut. Formålet med projektet er at børn skal lave forskellige aktiviteter i disse dage, i forskellige 
steder såsom hallen, fritidsklubben, skolen og i naturen. Sidst på ugen vil der være fællesar

rangementer for hele bygden, og forskellige arrangementer for børnene i hverdage.
Grønlandske Børn – Sapiik vil invitere ca. 16 frivillige fra forskellige lande til Kangaamiut der skal 
arbejde i forbindelse med afholdelse af begivenheden. Grønlandske Børn dækker omkostnin
gerne af rejser, kost, mad til børnene og omkostninger i forbindelse med de forskellige aktivi
teter. Os fra Qeqqata Kommune vil vi gerne sørge for logi, spise faciliteter samt områder til de 
forskellige aktiviteter. Det er et stort projekt og er nok én af de største initiativer der skal foregå 
i en bygd sammen med børnene. Vi er meget spændte og glæder os meget til projektet. Vi har 

hørt at et lignende projekt er foregået i Qeqertarsuaq og som har været en succes.
Vi søger hermed støtte fra Nuna Fonden til at dække noget af omkostningerne fra Qeqqata 
Kommune, disse omkostninger vil blive brugt til køb af dyner, pude, lagner og håndglæder til de 
16 frivillige. Det er for at undgå unødvendige plads og overvægt i forbindelse med deres rejse til 
destinationen. Derfor er det blevet aftalt at dette skulle være vores ansvar at, imødegå ønsker 

fra de rejsende.
Planlægningen er ikke helt færdig endnu men vi har allerede sørget for booking af rejser og 
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datoer fra Grønlandske Børn og dem har jeg vedhæftet sammen med denne ansøgning. Yderli
gere info omkring projektet er i velkomne til at kontakte mig eller Nuka Larsen fra Grønlandske 

Børn på telefon 310111.
Vi donerer de ting vi har søgt om fra Qeqqata Kommune videre til Uddannelses- og kulturområ

det, klar til brug for fremtidige kultur, sports eller til diverse arrangementer.
Det forventes at billeder fra hverdagen i løbet af begivenheden vil blive lagt på hjemmesiden.

Køb af de ting vil ske via Pisiffik.
100 personer forventes at deltage og berørt af projektet.

Marie Gundel Johansen 9.000
Nuuk

Ukaliusaq Skolen
9A

Studietur til København for 18 elever med 1 ledsager i perioden 19. - 29. april 2022.
18 elever og 1 ledsager deltager i projektets realisering.

Aviaq Holm 9.000
Sofie Heskiassen
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk

Studietur til Tenerife over Danmark for 12 elever med 3 ledsagere i perioden fra 27. februar - 
10. marts 2023
12 elever deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 8.219
København
NunaFonden
Nuuk

Meeqqat Angerlarsimaffiat Sarliaq
Ilulissat

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
20 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Jarina Josefsen 8.000
Sofie Berglund
Birthe Jeremiassen
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9A
Nuuk

Studietur til Sisimiut for 16 elever med 2 ledsagere i perioden 10. - 21. juni 2022.
16 elever og 2 ledsagere deltager i projektet.

Sinnii Tobiassen 8.000
Nuuk

Sinnii Tobiassen
Nuuk
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Udvekslingsophold i Storbritanien i perioden 10. september 2022 til o4. marts 2023 arrangeret af
AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Paornak Brummerstedt 8.000
Qaqortoq -8.000

BEVILLING TILBAGEFØRT
Niviaq Kristiansen
Qaqortoq

Udvekslingsophold i Columbia i perioden 19. august 2022 til 15. juni 2023 arrangeret af
AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Aani Barlaj 8.000
Nuuk

Ivalo Noahsen
Nuuk

Udvekslingsophold i Frankrig for Ivalo Noahsen i perioden o2. september 2023 til o7. juli 2024
arrangeret af AFS Interkultur Danmark
1 person deltager i projektet.

Malina Nørskov 8.000
Nuuk

Uno Nørskov
Nuuk

Udvekslingsophold i Italien for Uno Nørskov i perioden september 2023 til juli 2024 arrangeret af
AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 7.792
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Uummannaq
Uummannaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
12 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 7.792
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Nuuk
Elever fra Ittoqqortoormiit, Arsuk, Kapisillit & Qeqertarsuatsiaat
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
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12 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Katti Frederiksen 7.500
Nuuk

Forlaget Iperaq.com
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Assigiippugut' af Lana Hansen, illustreret af Helle Vibeke Jensen, udgives
via Saqqummersitsisarfik Iperaq.
Tilskuddet må alene anvendes til mangfoldiggørelse (trykning) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Sørine Steenholdt 7.500
Nuuk -7.500

BEVILLING TILBAGEFØRT
Arctic Media
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Taallat' af Paarnaq Rosing Jakobsen via forlaget Arctic Media.
Bevillingen må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
1 person deltager i projektet.

Magnus Larsen 7.500
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Aneerasaartut' af Pavia Nielsen, bogen udgives af forlaget Maanuup Atuakkior-
fia.
Tilskuddet må alene anvendes til mangfoldiggørelse (trykning ) af bogen.
2 personer deltager i projektet.

Katti Frederiksen 7.500
Nuuk

Saqqummersitsisarfik Iperaq
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Issittumi aputip naasunngua' af Katti Frederiksen via forlaget Saqqummersitsi-
sarfik Iperaq.
Tilskuddet må alene anvendes til mangfoldiggørelse (trykning) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Katti Frederiksen 7.500
Nuuk

Saqqummersitsisarfik Iperaq
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Jukkup uummammiui' af Jukku Hansen som er blevet færdiggjort af andre og
udgives via forlaget Saqqummersitsisarfik Iperaq.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
2 personer deltager i projektet.
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Magnus Larsen 7.500
Nuuk

Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Magnus Larsen - Meerannguit oqaluttuutilaarlassi' af Magnus Larsen, bogen
udgives af forlaget Maanuup Atuakkiorfia.
Tilskuddet må alene anvendes til mangfoldiggørelse (trykning) af bogen.
1 person deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 7.397
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Akilliit
Qaqortoq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
18 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Hans Fillippussen-Fleischer 7.023
Aasiaat

Aasiaat Nipaat
Aasiaat

Tablets
Formål
Erinarsoqatigiit Aasiaat Nipaat (Sangkoret Aasiaat Nipaat) vil gerne starte på at undgå at bruge pa-
pir ved at overgå til elektroniske løsninger.
I foreningen har vi i dag ejerskab på 2 tablets.
Det er for at skåne miljøet vi vil undgå at bruge papir.
Derfor ansøger vi om til anskaffelse af 9 tablets.
Tablet: Samsung Galaxy Tab A8 10,5" 32 GB.
Stk. pris 799,20 DKK * 9 stk. = 7.802,80 DKK inkl. forsendelse.
15 personer deltager i projektet.

Nuka (kan ikke læse efternavnet på underskriften) 7.000
Karl Fr. Aronsen -7.000
Sisimiut

BEVILLING TILBAGEFØRT
Minngortuunnguup Atuarfia, 9B
Sisimiut

Studietur til Nuuk for 14 elever med 2 ledsagere i perioden o7. - 16. juni 2022.
14 elever og 2 ledsagere deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 6.575
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Pilutaq
Sisimiut
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Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
16 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 6.575
København
NunaFonden
Nuuk

Meeqqat Illuat
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
16 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 6.575
København
NunaFonden
Nuuk

Den Selvejende Døgninstitution IMP
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
16 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Anna Kuitse 6.000
Tasiilaq

Adi-Louisa Kuitse
Tasiilaq

Udvekslingsophold i USA (ændret fra Thailand på grund covid-19 restriktioner) fra 29. juli 2022
til 27. maj 2023 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.
1 personer deltager i projektet.

Paneeraq Ostermann Heilmann 6.000
Sisimiut

Pipaluk Ostermann Egede
Sisimiut

Udvekslingsophold i Italien fra o9. september 2022 til o9. juli 2023 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark.
1 person deltager i projektet.

Henriette Johansen 6.000
Aasiaat

Nicolas Johansen
Aasiaat

Udvekslingsophold i England fra o7. september 2021 til o9. juli 2023 arrangeret af Explorius.
1 person deltager i projektet.
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Emma Ajaana Kielsen-Davidsen 6.000
Qaqortoq

Emma Ajaana Kielsen-Davidsen
Qaqortoq

Udvekslingsophold i Frankrig fra o2. september 2022 til o2. juli 2023 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark.
1 person deltager i projektet.

Sigvardt Knud Fleischer 6.000
Nuuk

Maya Natuk Rohmann Fleischer
Nuuk

Udvekslingsophold i Frankrig o2. september 2022 - o2. juli 2023 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark.
1 person deltager i projektet.

Hanne Saandvig Immanuelsen 6.000
Nuuk

Nadia Saandvig Qvist
Nuuk

Udvekslingsophold i Grækenland fra o2. september 2022 til o1. juli 2023 arrangeret af AFS
Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektets realisering.

Avijaja Albrechtsen Berthelsen 6.000
Nuuk

Iluuna Ane Louise Albrechtsen
Nuuk

Udvekslingsophold i Japan fra 19. august 2022 til o9. juli 2023 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark.
1 person deltager i projektets realisering.

Julia Zeeb Bech 6.000
Ilulissat

Arnarissoq Bech Vetterlain
Ilulissat

Udvekslingsophold i Italien fra o9. september 2022 til o9. juli 2023 arrangeret af AFS Interkultur
Danmark.
1 person deltager i det påtænkte projekt.

Maibritt Lennert 6.000
Sisimiut

Aqqaluaaraq Lennert
Sisimiut
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Udvekslingsophold i Finland i perioden 12. august 2022 til 13. juni 2023 arrangeret af AFS Inter-
kultur Danmark.
1 person deltager i realiseringen af projektet.

Jakobine Lennert 6.000
Sisimiut

Andreas Lennert
Sisimiut

Udvekslingsophold i Canada ændret til Brasilien for Andreas Lennert i perioden 26. august 2022
til 30. juni 2023 arrangeret af AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Hans Jørgen Petersen 6.000
Nuuk

Ivik Plesner Petersen
Nuuk

Udvekslingsophold i Brasilien  i perioden o5. august 2022 til 30. juni 2023 arrangeret af AFS
Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Anna Arleth 6.000
Nuuk

Anna Arleth
Nuuk

Udvekslingsophold i Costa Rica i perioden 29. juli 2022 til 12. juni 2023 arrangeret af AFS Inter-
kultur Danmark.
1 person deltager i projektets gennemførelse.

Tupaarna Zeeb 6.000
Heidi Cortzen
Qeqertarsuaq

Qeqertarsuup Atuarfia
9. kl.

Studietur til Nuuk for 6 elever med 2 ledsagere i perioden 26. april - o6. maj 2022.
6 elever og 2 ledsagere deltager i projektets gennemførelse.

Bjørn & Simigaq Bjerregaard 6.000
Nuuk

Nathasja Bjerregaard
Nuuk

Udvekslingsophold i Australien i perioden 19. september 2022 19. maj 2023 arrangeret af
EF Educations First.
1 person deltager i gennemføres af projektet.

Naja Ivalo Lund Tittussen 6.000
Nuuk
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Noah Inunnguaq Lyberth Kielsen
Nuuk

Udvekslingsophold i Mexico i perioden 26. august 2022 til o7. juli 2023 arrangeret af AFS Inter-
kultur Danmark.
1 person deltager i gennemføres af projektet.

John-Kr. Isbosethsen 6.000
Nuuk

Noah Guld Isbosethsen
Nuuk

Udvekslingsophold i Italien i perioden o9. september 2022 - o9. juli 2023 arrangeret af
AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 5.753
København
NunaFonden
Nuuk

Inuusuttut Inaat
Qaqortoq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
14 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 5.342
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Aja
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
13 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Daanialeeraq Møller 5.250
Sarfannguit -5.250

BEVILLING TILBAGEFØRT
Sarfannguup Atuarfia
3. - 8. klasseelever.

Studietur til Sisimiut for 3 elever med 1 ledsager i perioden o4. - 11. oktober 2022.
3 personer deltager i projektet.

Johan Barlaj 5.000
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Kalaallit Nunaanni Ikiueqqaarneq' 5. udgave i 2.500 eksemplarer.
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Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.

Katti Frederiksen 5.000
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Angajoriit' af Lotte Mare Christensen via forlaget Iperaq.com.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Katti Frederiksen 5.000
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Tunersuit Tunissutaat' af Lotte Mare Christensen via forlaget Iperaq.com.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Katti Frederiksen 5.000
Nuuk

Iperaq.com
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Angerlartoq Tatta' af Lotte Mare Christensen via forlaget Iperaq.com.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Karl Zinglersen 5.000
Nuuk

Nuuk Svømmeklub, Qajak-klubben
Nuuk

Nye pagajer og andet udstyr til kajakpolo.
Nuuk Svømmeklub har holdet kajakpolo, der træner 2 gange ugentligt i Svømmehallen Malik.
De bruger specielle kajakker og pagajer, som også bliver brugt af Qajaq-klubbens børn og
voksne i hallen året rundt. Udstyret er efterhånden slidt, såp vi har behov for nyt udstyr og
en støtte til det.
50 personer deltager i projektet.

NunaFonden 5.000
Bestyrelsen

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Kangaamiut
Kangaamiut

Tilskud til organisationens julehjælp 2022 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre
bemidlede til julen 2022.
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Oak Foundation Denmark 4.932
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Qasapermiut
Sisimiut

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
12 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 4.932
København
NunaFonden
Nuuk

Børnehjemmet Orpigaq
Kangerlussuaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
12 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 4.932
København
NunaFonden
Nuuk

Qaamasoq Nuuk
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
12 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 4.932
København
NunaFonden
Nuuk

Sikkerneq
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
12 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

NunaFonden 4.597
Administrationen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Tuberkuloseafdelingen for isolerede
Nuuk

iPad til tuberkuloseafdelingen for længere tids isolerede børn og unge.
iPad-en, med tilbehør, er udstyret til at kunne tåle af blive desinficeret.
En række børn får glæde af iPad under deres isoleringsperiode.
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Oak Foundation Denmark 4.110
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Isikkivik
Sisimiut

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
10 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Tina Kûitse 3.962
Nuuk -3.962

BEVILLING TILBAGEFØRT
Anstalten for Domfældte
Nuuk

Juletrædans juleaften 2022.
Formål
Formålet med ansøgning er, at vi (Kriminalforsorgen) som personale og forvaringsdømte ønsker
om at holde jul sammen.
28 - 30 personer deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 3.896
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Nanortalik
Nanortalik

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
6 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 3.699
København
NunaFonden
Nuuk

Børnehjemmet Tupaarnaq
Qasigiannguit

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
9 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 3.699
København
NunaFonden
Nuuk

Angerlarsimaffik Pakkutaq
Maniitsoq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
9 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.
                                                                                                  ↓

nuna@fonden.gl side 63 af 66 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2022

offentliggjort

31. januar 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med december 2022

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

Oak Foundation Denmark 3.288
København
NunaFonden
Nuuk

Meeqqat Angerlarsimaffiat Puilasoq
Qasigiannguit

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
8 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 3.288
København
NunaFonden
Nuuk

Børnehjemmet Amarok
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
8 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 3.288
København
NunaFonden
Nuuk

Den Selvejende Døgninstitution Aqisseq
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
8 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Viktoria Joelsen 3.000
Itilleq

Itillip Atuarfia, 8. kl.
Itilleq

Studietur til Island over Sisimiut og Nuuk for 2 elever med 1 ledsager i perioden o3. - 17. maj
2022.
2 elever med 1 ledsager deltager i projektet.

Oak Foundation Denmark 2.877
København
NunaFonden
Nuuk

Qaamasoq Maniitsoq
Maniitsoq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
7 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 2.597
København
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NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Qaanaaq
Qaanaaq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
4 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 2.597
København
NunaFonden
Nuuk

Elevhjemmet i Qassiarsuk, for elever fra Narsaq-området
Atuarfik Otto Frederiksen
Qassiarsuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
4 brugere af elevhjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 2.466
København
NunaFonden
Nuuk

Den kommunale Døgninstitution B-1443
Qaqortoq

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
6 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Oak Foundation Denmark 2.466
København
NunaFonden
Nuuk

Børnehjemmet Kaassassuk
Nuuk

Fælles julehjælp 2022 foranledigt af Oak Foundation Denmark i samarbejde med NunaFonden.
6 brugere af børnehjemmet får glæde af julehjælpen.

Katti Frederiksen 1.667
Nuuk -1.667

BEVILLING TILBAGEFØRT
Iperaq.com
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Assigiippugut' af Lana Hansen, illusteret af Helle Vibeke Jensen, udgives
på tre sprog, grønlandsk, dansk og engelsk, via forlaget Iperaq.com.
Tilskuddet må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
4 personer deltager i projektet.

Majken Poulsen 500
Nuuk
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Atuarfik Hans Lynge, 9B
Nuuk

1 ekstra elev deltager, se bevilling 5937/22.
Studietur til Danmark og Tyskland for 1 elev ekstra (før 19) med 3 ledsagere i perioden primo -
medio maj 2022.
1 + 19 elever deltager i projektet.

                                                                                                  ↓

Sum for 2022: 6.229.793
Bevillinger der rækker sig over flere år er anført på hvert respektivt år.
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