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Carsten Olsen 455.000

Nuuk

TAAK, Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat, Grønlands Håndbold Forbund

Nuuk

Senior Damers NORCA-mesterskab og VM-kvalifikation 2023, 5 hold

Kære håndboldvenner
Jeg vil hermed bekræfte modtagelsen af din ansøgning om at være vært for ovennævnte turnering, 

og jeg er hermed glad for på vegne af NORCA at informere dig om, at NORCA har godkendt din 

ansøgning med følgende kommentarer:
● grundet en kompleks begivenhedskalender for 2023, skal denne VM-kvalifikation finde 

   sted i uge 23. (4.-11. juni)
● hvis du vælger at lade holdene rejse på almindelige ruter, bestilt af dit rejsebureau, i 

   stedet for charterfly, så en kompensation, der ikke er højere end 500 USD pr. person per 

   returbillet kan opkræves
● der nedsættes en logistisk komité med en repræsentant fra hvert af de deltagende lande 

   for at finde den bedste måde for dem at rejse fra deres hjemland til Grønland og tilbage

● hvis der er behov for ophold under rejsen til og fra Grønland, skal du sørge for det
● på grund af den lange rejse vil det være at foretrække, at holdene kommer senest to 

   dage før turneringsstart
● holdene skal bestå af 16 spillere og 4 officials, hvis et hold ønsker at inkludere yderligere 

   personer, skal du også være behjælpelig med at få billetter til dem. (men holdene skal 

   selv betale de ekstra billetter)
● billetter til NORCA-præsidenten (MEX), NORCA PRC-formand (MEX) og NORCA COC-

   formand (GRL) og dommere skal også betales i henhold til ovennævnte (maks. 500 USD 

   pr. person pr. returbillet kan opkræves)

Ellers henviser jeg til de "Generelle bestemmelser" for NORCA-turneringer.
Hvis du finder disse betingelser acceptable og generelt kan godkende ovenstående, kigger vi frem 

til at fortsætte vores kommunikation og se dig i Grønland næste sommer.

Med venlig hilsen

Mario A. García de la Torre

Nordamerika og Caribiens håndboldforbund

Formand
140 holdspillere og ledere, en hulens masse frivillige og mange tilskuere deltager i projektet.

Julie Lynge 188.868

Nuuk

Grønlandske Børn

Nuuk

Najorti – en grønlandsk bisidderordning

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

livssituationer. Vi arbejder nu med fortsat at udbrede bisidderordningen, så vi kan nå flere børn 

og unge. Vi har i løbet af årerne samlet en masse erfaringer, som har styrket vores arbejde med 

børn og unge betydeligt. Vi har samarbejde med alle 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
Vi har samarbejdsaftaler med samtlige kommuner i Grønland. Det sikrer, at ordningen bliver be-

nyttet af de lokale sagsbehandlere. Najorti tilbydes også telefonisk eller via videoforbindelse, hvil-
nuna@fonden.gl side 1 af 27 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2023

offentliggjort

24. maj 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med april 2023

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

ket er et vigtigt skridt i målet om at udbrede ordningen til hele landet. Ved at tilbyde Najorti tele-

fonisk 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, som har fokus på den kontinu-

erlige uddannelse og efteruddannelse af Najorti. Grundet den store mobilitet i befolkningsgrup-

pen er det nødvendigt at have et konstant fokus 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 opmærksomme på 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.
Vi arbejder også på at udbrede kendskabet til ressourcepersoner omkring børn og unge, samt 

andre aktører på området.

Flere fagfolk skal være trygge ved at bruge ordningen
Vi arbejder hele tiden på at være synlige og i dialog med kommunale sagsbehandlere, så de får 

taget bisidderordningen ind som en fast del af deres arbejdsgang. Der er stadig for mange sags-

behandlere, der ikke benytter sig at ordningen, og vi er i løbende dialog med kommunerne om at 

udbrede den.
Det er vigtigt, at sagsbehandlere skal være trygge ved, at barnet eller den unge bistås af en bisid-

der, og at de oplever 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 samarbejdedspart-

nere – 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 komptencer.
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.
Lige så vigtigt for at fastholde bisiddernes faglige niveau og fortsatte motivation for opgaven er et 

fagligt netværk bisidderne imellem. Netværket afholdt fire supervisionser i samarbejde med So-

cialstyrelsen og vi har fået bekræftet, hvor stor betydning en kontinuerlig videndeling og kontakt. 

Dette vil vi styrke yderligere i den kommende periode.
103 børn og unge i 2023 + ca. 30 uddannede Najorti-personer

Naleraq Eugenius 181.132

Nuuk

Naleraq Lights

Nuuk

Nipi Uummartillugu turné 2023 – Visuel elektronisk koncert, Turne i Grønland

Formål
I dette projekt vil vi sammen med musikere der spiller elektronisk holde en visuel koncert, der skal 

have premiere i Nuuk. Derefter vil vi rejse langs kysten med koncerten, og give musikere og rappe-

re og sangere i Nuuk og kysten mulighed for at deltage i visuel koncert.

Indhold
Der sker stor udvikling i koncertens verden. Men det er sjældent at vi ser velarrangerede koncer-

ter. Selvom musikere er dygtige, bliver lys dele og projektering samt lydfolk ikke nævnt. Disse vil vi

inkludere i dette projekt ‘Nipi Uummartillugu’. Vi vil derfor benytte elektronisk udstyr. Grunden til 

det er, at det er lettere at styre projektører og lys fra computer. Og derved styre hele musikken. 

Selvom vi vil bruge computere, vil vi lave musikken fra bunden. Vi har brug for en animations touch-
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designer program til at ændre lyd. Derudover skal vi bruge ´madmapper´-program til at styre pro-

jektørerne.

Turne
Vi søger om midler til at turnere i Grønland. Vi regner med at nå Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, 

Sisimiut, Aasiaat, Qasigiannguit, Maniitsoq og Ilulissat. I byerne vil vi involvere de unge mennesker.

Unge musikere
I ‘Nipi Uummartillugu’ visuel koncert på kysten ønsker vi at give de unge mulighed for at komme

op på scenen da der er mange der er musikinteresserede og har evnerne til det. Denne koncert vil

rette sig mod børn og unge, da arrangementer for disse er beskedne.

Touchdesigner koncert

Deltagere

Hans-Ole Amossen ‘Da Bartali Crew’
Hans-Ole er uddannet lydtekniker og musiker. Han har tidligere samarbejdet med forskellige musi-

kere, og har også spillet i andre lande. Og er i dag også begyndt at lave musik til film. Tidligere har 

han været underviser for kurser for unge, f.eks. NIPITU kursus for unge i Sydgrønland. Han skal i 

dette projekt deltage i lyd, musik og visuel koncert.

Anda-Otto Schmidt, ’Andachan’
Andachan er en af de mest populære elektroniske musiker i Grønland. For nylig udkom han med 

‘Kisivit’ sammen med Tuutu – der er meget populær hos unge. Selvom Andachan spiller solo har 

han også evnerne til at producere. I dette projekt skal han stå for produktion og animation.

Finn Lynge Christensen, ‘Finni’
Finn er en af de nyere musikere, og har sidste år for første gang udkommet sammen med Anda-

chan. Og har vundet en KODA-pris. Finn er musiker, rapper og sanger. I dette projekt skal han stå

for tekst og sang.

Naleraq Eugenius
Naleraq er ansvarlig for projektet. Han er uddannet teatertekniker og har erfaring med lyssætning. 

Selvom lyssætning er hans primære arbejde, har han erfaring med animation. Disse vil han vise 

tilskuerne. Naleraq har tidligere arbejdet med animation via lys og har været ansvarlig for lys i fle-

re film.

Projekt

• ansøgning & Projektering: Aug 2022 – April 2023

• musik & Animation: Maj 2023

• visuel koncert: Juni 2023

• visuel koncert premiere: Juli 2023

• visuel koncertturne sammen med unge: Juli & August

   2023 Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat,

   Qasigiannguit & Ilulissat

• rapport & Regnskab: September & Oktober 2023

4 personer + lydmænd og arrangører fra Katuaq deltager i projektet.

Julie Bauer Larsen 100.000

København

Grønlandske Børn

København

Sommercamp i Nanortalik skruer op for det gode børneliv
Siden 2014 har Grønlandske Børn afholdt sommercamps i afsidesliggende byer og bygder i Grøn-

land. Formålet med sommercamps er at skabe en levende og aktivitetsfyldt sommer for de lokale 

børn og unge. Her møder de frivillige fra hele verden og oplever også, hvordan den lokale sammen-

hængskraft vokser med de kræfter, der gror i det lokale civilsamfund i forbindelse med en sommer-

camp.

Om sommeren holder skole og fritidstilbud lukket, og de færreste familier har mulighed for at rejse 

ud af byen. For mange børn er vinduet til den omkringliggende verden langt væk og svært tilgæn-
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geligt. Når sommercampen rykker ind i tre uger i sommerferien, summer det af liv og en masse 

aktiviteter. Vi ønsker med sommercamps at danne grobund for varige aktiviteter for børn og fami-

lier, for på den måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommercam-

pen varer.
I sommeren 2023 planlægger Grønlandske Børn at afholde en sommercamp i Nanortalik. Campen 

står på skuldrene er allerede afholdte camps i Nanortalik, senest i 2019, og bygger derfor på et 

etableret samarbejde med Kujalleq Kommune og børnefaglige kapaciteter i byen. Vi har på den 

måde gode forudsætninger for ved en fælles indsats at skabe gode og relevante aktiviteter og til-

tag, som også vil have en mere en langsigtet effekt for børn, unge og familier i byen.
Campen faciliteres af et hold sammensat af lokale frivillige og internationale frivillige. I spidsen for 

aktiviteterne er to frivillige campledere, der sørger for at skabe de bedste rammer for campen. De 

lokale frivilliges engagement har en stor værdi under campen, men lige så meget når campen slut-

ter, og de internationale frivillige rejser hjem. Her arbejder de lokale frivillige for, at de igangsatte 

aktiviteter og de fællesskaber, der er opstået under campen, lever videre i byen til gavn for lokale 

børn, unge og familier.

Formål
Formålet med at afholde sommercamps er generelt at skabe aktiviteter og fællesskaber, der har

en positiv indvirkning på det gode børne- og ungeliv i Grønland og med denne camp specifikt at

medvirke til et godt børne- og ungeliv i Nanortalik både nu til sommer og på den lange bane.

Aktiviteter
I løbet af de tre uger sommercampen varer får børnene mulighed for at deltage i fysisk og kreativt 

stimulerende aktiviteter. Vores mål med aktiviteterne er at skabe udviklende fællesskaber, mod og 

handlekraft og et gensidigt kulturmøde.
Aktiviteterne planlægges af de to campledere og de frivillige i samarbejde med lokale samarbejds-

partnere og tager afsæt i at understøtte sommercampens formål om at skabe stærke fællesska-

ber, plante mod og handlekraft hos børn og unge, og skabe gensidige kulturmøder.
Fem dage om ugen arrangerer og afholder de frivillige aktiviteter for byens børn og unge i seks 

timer pr. dag. Derudover inviteres alle byens indbyggere hver lørdag til fællesaktiviteter, for på den 

måde at skabe sammenhold og oplevelser på tværs af alder og køn.

Skolen og klubben stiller deres faciliteter til rådighed og vi har derudover adgang til idrætshallen.

Eksempler på aktiviteter til børn:

- Naturbingo: Gå på opdagelse i naturen og se om du kan finde alle tingene og få

  fuld bingoplade

- Skraldemonstre: Vi forvandler skrald til monstre

-Tumlastik og gymnastik

Eksempler på aktiviteter til unge:

- Fotoworkshop: sammen med fotografen laves der foto- og videoworkshop

- Biograf

- Inuit games

Eksempler på fællesaktiviteter:

- Fællesspisning med sund mad fra forskellige verdenshjørner

- Spilcafé

- Vi læser! – højtlæsningsarrangement hvor byens ældreforening inviterer til højt-

  læsning.

Konkrete mål
Som nævnt ovenfor er formålet med sommercampen både at skabe en fantastisk sommer og at 

skabe grobund for et godt børne- og ungeliv på den længere bane. Vi har derfor opstillet nogle 

konkrete mål, som aktiviteterne udvælges og planlægges ud fra, og som er med til at holde fokus 

på både den korte og lange bane.

Vi har opdelt målene i tre delelementer:

1. Udviklende fællesskaber
Udviklende fællesskaber i sommercampen skal give børn og voksne mulighed for at opleve hinan-

den i nye situationer. De inkluderende og fælles aktiviteter, som mobiliserer både børn og voksne 

mange timer hver dag, skaber grobund for at en stærk fællesskabsfølelse. Børn, unge, voksne og 
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frivillige indgår i nye relationer, hvor nye venskaber kan opstå.

Vi har som mål:

−  At børn og unge i alle aldersgrupper deltager i campens aktiviteter

−  At voksne (forældre, bedsteforældre, fagpersonale, andre interesserede) delta-

    ger i campens fællesaktiviteter

−  At skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, respekt og

    interesse for hinanden, og som styrker det sociale sammenhold i byen.

−  At give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupper

2. Mod og handlekraft
Gennem aktiviteterne arbejder vi med at fremhæve og styrke børnenes og de unges ressourcer og 

kompetencer. Vores erfaring fra tidligere camps og andre aktiviteter i Grønlandske Børn er, at når 

børn og unge bliver mødt med positive forventninger og anerkendt både for deres styrker og sår-

bare sider er det med til at øge børn og unges selvværd og give dem mod og handlekraft.

Sommercamps skal derfor:

−  Give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfordre og

    udforske sig selv i samspil med andre

−  Få børnene og de unge til at få øje på deres eget værd

−  Skabe rammerne for at børn og unge kaster sig ud i noget, de ikke har prøvet før

−  Give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt

3. Det gensidige kulturmøde
Det gensidige kulturmøde er en vigtig komponent i campen. Det gælder for børnene og de unge, 

hvor en del aldrig har været uden for Grønland, og det gælder for de frivillige, hvoraf det for

mange er det første møde med Grønland - andre frivillige vender trofast tilbage år efter år.  

Vi har som mål:

−  At lokale samarbejdspartnere og beboere deltager aktivt i forberedelsen og af-

    viklingen af sommercampen

−  At afholde aktiviteter, hvor lokale og internationale frivillige inspirerer hinanden,

    med nye idéer til aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og unge

−  At børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompetencer

Dokumentation og evaluering
Vi har et ønske om at dokumentere vores indsats og i det omfang det kan lade sig gøre undersøge, 

om og hvordan campen lever op til sine formål. Derfor indhenter vi kvantitative data som antal,

køn og alder på campens deltagere.
Herudover evaluerer vi campen ved hjælp af kvalitative metoder såsom interviews med lokale

samarbejdspartnere samt notater fra campens frivillige, som løbende registrerer deres oplevelser

med de børn, unge og voksne de kommer i kontakt med i løbet af sommeren. I det omfang det kan

lade sig gøre vil vi ligeledes få børn og unge til at udfylde spørgeskemaer omkring deres oplevelse

af campen. Når campen er overstået taler vi med de lokale frivillige samt samarbejdspartnere for

at få deres perspektiver på campen.

Evalueringens resultater dokumenteres i en rapport, der udarbejdes efter campen er afsluttet.

Om Nanortalik
Nanortalik er beliggende på øen Nanortalik ved mundingen af Tasermiut fjorden. Nanortalik er

den sydligste by i Grønland, men ligger stadig ca. 100 km væk nordvest fra det sydligste punkt, Kap 

Farvel. Byen blev anlagt som handelsstation i 1797, men blev i 1830 flyttet til den nuværende pla-

cering. Nanortalik er de mindste af tre byer i Kommune Kujalleq – og den der ligger længst fra cen-

traladministrationen.
Fiskeri og fangst har længe været hovederhvervet i Nanortalik, men de senere år er erhverv såsom 

turisme og minedrift blevet styrket, da Grønlands eneste guldmine er at finde i nærheden af Na-

nortalik.
Pr. 1. januar 2022 er der 1129 indbyggere i byen og heraf er 277 18 år eller yngre svarende til at 

24,5% af befolkningen. Nanortalik modtager skolebørn fra de omkringliggende bygder på deres 

elevhjem.
200 børn og unge under 18 forventes at deltage i projektet.

                                                                                                   ↓
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Ane Berthelsen 99.000

Nuuk

NAIP

Nuuk

NAIP til Tasiilaq

Formålet med projektet:

Amatørteaterforening NAIP har et projekt der hedder TASIILAQ + NORLEK 2023 til Workshop i Ta-

siilaq med lokale aktør og forening samt borgere i Tasiilaq kan deltage og opvise til hele byen som

vil være åben for alle. Nordiske folkedansestævning i Norge, der er udnævnt 12 + 1 medlemmer og

unge medlemmer med 2 instruktør/musiker, vi vil gerne have vores unge og voksne medlemmer til

at opleve samarbejde stævning til de nordiske kulturelle stævner.

14 personer 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

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
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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

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.

Steven Arnfjord 76.245

Nuuk

Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd (ICAV)

Nuuk

Isumaginninnikkut Ataatsimeersuarnerit II 2023 – Socialt Topmøde II 2023

Formål

Isumaginninnikkut Ataatsimeersuarnerit II 2023

Socialt Topmøde II 2023
Der ansøges om delvis økonomisk støtte til at afholde Isumaginninnikkut Ataatsimeersuarnerit II / 

Socialt Topmøde II i Nuuk til november 2023. Topmødet er en forskningskonference arrangeret af 

Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd, Ilisimatusarfik. Konferencens formål er fortsætte det 

stærke initiativ Social Pædagogisk Seminarium i Ilulissat og Kofoeds Skole tog i 2021 med afholdel-

sen af Isumaginninnikkut Ataatsimeersuarnerit I/ Socialt Topmøde I i Ilulissatfor at styrke sammen-

spillet mellem praksis og de sociale videnskaber. Der har længe været et behov for et kontinuerligt 

fagligt forum, hvor der kan udveksles viden mellem socialforskningen og den faglige praksis. På So-

cialt Topmøde II, vil der være en vekselvirkning mellem oplæg og faglige debatter mellem forskere, 

praksis og sociale aktører.
Det Sociale Topmøde vil i denne anden udformning og de kommende år dække det sociale område 

endnu bredere med fokus på socialpolitik, unges velfærd, handicap, ældres velfærd og social ud-

sathed.
Det grundlæggende afsæt i Isumaginninnikkut Ataatsimeersuarnerit / Sociale Topmøder handler 

om at styrke formidlingen af den nyeste viden om det sociale Grønland, styrke videndeling og rela-

tioner mellem forskning og praksis samt perspektivering til international forskning og praksis.
Deltagernes udbytte vil være at:

Høre om den nyeste praksis på socialområdet

Høre om den nyeste forskning inden for det sociale område
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Møde aktuelle videns personer inden for området

Se hvordan praksis og forskning er i løbende dialog om de nyeste tiltag

Få mulighed for at etablere og styrke netværk, nationalt og internationalt
Fordelen for velfærdssamfundet vil være at:

Der sættes fokus på grønlandsk socialt arbejde

Mulighed for at styrke samarbejde mellem internationale og nationale aktører

Styrke socialarbejder- og forskningsmiljøet i Grønland.

Socialarbejder- og forskningsmiljøet i sammen sætter fokus på aktuelle problemstillingen inden 

for det sociale område, fx gennem metoder som virker i praksis. Introduktion af ny socialviden og 

evaluering er nuværende indsatser
Målgruppen er:

Sociale aktører

NGO’er medarbejdere

Ansatte i kommuner og departementer

Politikere

Forskere

Studerende (15% af pladserne til studerende)

Det Sociale Topmøde vil forløbe over to dage på Hotel Hans Egede i Nuuk.
Dagene starter med en åbnings keynote, hvorefter de faglige oplæg og samtaler foregår i paral-

lelle sessioner.
100 personer deltager i projektet.

Julie Bauer Larsen 75.000

København

Grønlandske Børn

København

Sommercamp i Kullorsuaq skruer op for det gode børneliv
Siden 2014 har Grønlandske Børn afholdt sommercamps i afsidesliggende byer og bygder i Grøn-

land. Formålet med sommercamps er at skabe en levende og aktivitetsfyldt sommer for de lokale 

børn og unge. Her møder de frivillige fra hele verden og oplever også, hvordan den lokale sammen-

hængskraft vokser med de kræfter, der gror i det lokale civilsamfund i forbindelse med en sommer

camp.

Om sommeren holder skole og fritidstilbud lukket, og de færreste familier har mulighed for at rejse 

ud af byen. For mange børn er vinduet til den omkringliggende verden langt væk og svært tilgæn-

geligt. Når sommercampen rykker ind i tre uger i sommerferien, summer det af liv og en masse 

aktiviteter. Vi ønsker med sommercamps at danne grobund for varige aktiviteter for børn og fami-

lier, for på den måde at skabe bæredygtige forandringer, der rækker ud over de uger sommercam-

pen varer.
I sommeren 2023 planlægger Grønlandske Børn at afholde en sommercamp i Kullorsuaq. Campen 

står på skuldrene af tre tidligere camps i bygden og bygger derfor på et etableret samarbejde med 

lokale børnefaglige kapaciteter. Vi har på den måde gode forudsætninger for ved en fælles indsats 

at skabe gode og relevante aktiviteter og tiltag, som også vil have en mere en langsigtet effekt for 

børn, unge og familier i byen.
Campen faciliteres af et hold sammensat af lokale frivillige og internationale frivillige. I spidsen for 

aktiviteterne er to frivillige campledere, der sørger for at skabe de bedste rammer for campen. De 

lokale frivilliges engagement har en stor værdi under campen, men lige så meget når campen slut

ter, og de internationale frivillige rejser hjem. Her arbejder de lokale frivillige for, at de igangsatte 

aktiviteter og de fællesskaber, der er opstået under campen, lever videre i byen til gavn for lokale 

børn, unge og familier.

Formål
Formålet med at afholde sommercamps er generelt at skabe aktiviteter og fællesskaber, der har en 

positiv indvirkning på det gode børne- og ungeliv i Grønland og med denne camp specifikt at med-
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virke til et godt børne- og ungeliv i Kullorsuaq både nu til sommer og på den lange bane.

Aktiviteter
I løbet af de tre uger sommercampen varer får børnene mulighed for at deltage i fysisk og kreativt 

stimulerende aktiviteter. Vores mål med aktiviteterne er at skabe udviklende fællesskaber, mod og 

handlekraft og et gensidigt kulturmøde.
Aktiviteterne planlægges af de to campledere og de frivillige i samarbejde med lokale samarbejds-

partnere og tager afsæt i at understøtte sommercampens formål om at skabe stærke fællesskaber, 

plante mod og handlekraft hos børn og unge, og skabe gensidige kulturmøder.
Fem dage om ugen arrangerer og afholder de frivillige aktiviteter for byens børn og unge i seks 

timer pr. dag. Derudover inviteres alle byens indbyggere hver lørdag til fællesaktiviteter, for på den 

måde at skabe sammenhold og oplevelser på tværs af alder og køn.

Skolen og klubben stiller deres faciliteter til rådighed og vi har derudover adgang til idrætshallen.

Eksempler på aktiviteter til børn:

− Naturbingo: Gå på opdagelse i naturen og se om du kan finde alle tingene

   og få fuld bingoplade

− Skraldemonstre: Vi forvandler skrald til monstre

− Tumlastik og gymnastik

Eksempler på aktiviteter til unge:

− Fotoworkshop: sammen med fotografen laves der foto- og videoworkshop

− Biograf

− Inuit games

Eksempler på fællesaktiviteter:

− Fællesspisning med sund mad fra forskellige verdenshjørner

− Spilcafé

− Vi læser! – højtlæsningsarrangement hvor byens ældreforening inviterer til

   højtlæsning.

Konkrete mål
Som nævnt ovenfor er formålet med sommercampen både at skabe en fantastisk sommer og at 

skabe grobund for et godt børne- og ungeliv på den længere bane. Vi har derfor opstillet nogle 

konkrete mål, som aktiviteterne udvælges og planlægges ud fra, og som er med til at holde fokus 

på både den korte og lange bane.

Vi har opdelt målene i tre delelementer:

1. Udviklende fællesskaber
Udviklende fællesskaber i sommercampen skal give børn og voksne mulighed for at opleve hinan-

den i nye situationer. De inkluderende og fælles aktiviteter, som mobiliserer både børn og voksne 

mange timer hver dag, skaber grobund for at en stærk fællesskabsfølelse. Børn, unge, voksne og 

frivillige indgår i nye relationer, hvor nye venskaber kan opstå.

Vi har som mål:

− At børn og unge i alle aldersgrupper deltager i campens aktiviteter

− At voksne (forældre, bedsteforældre, fagpersonale, andre interesserede)

   deltager i campens fællesaktiviteter

− At skabe aktiviteter, der understøtter udvikling af gensidig forståelse, re-

   spekt og interesse for hinanden, og som styrker det sociale sammenhold i

   byen.

− At give mulighed for relationer på tværs af alderstrin og grupper

2. Mod og handlekraft
Gennem aktiviteterne arbejder vi med at fremhæve og styrke børnenes og de unges ressourcer og 

kompetencer. Vores erfaring fra tidligere camps og andre aktiviteter i Grønlandske Børn er, at når 

børn og unge bliver mødt med positive forventninger og anerkendt både for deres styrker og sår-

bare sider er det med til at øge børn og unges selvværd og give dem mod og handlekraft. 

Sommercamps skal derfor:

− Give børn og unge mulighed for personlig udvikling ved at afprøve, udfor-

   dre og udforske sig selv i samspil med andre

− Få børnene og de unge til at få øje på deres eget værd
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− Skabe rammerne for at børn og unge kaster sig ud i noget, de ikke har prø-

   vet før

− Give børn og unge mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og sprogligt

3. Det gensidige kulturmøde
Det gensidige kulturmøde er en vigtig komponent i campen. Det gælder for børnene og de unge, 

hvor en del aldrig har været uden for Grønland, og det gælder for de frivillige, hvoraf det for mange 

er det første møde med Grønland - andre frivillige vender trofast tilbage år efter år. 

Vi har som mål:

− At lokale samarbejdspartnere og beboere deltager aktivt i forberedelsen og

   afviklingen af sommercampen

− At afholde aktiviteter, hvor lokale og internationale frivillige inspirerer hin-

   anden, med nye idéer til aktiviteter, de kan tilbyde byens børn og unge

− At børn og unge får mulighed for at udvikle deres interkulturelle kompe-

   tencer

Dokumentation og evaluering
Vi har et ønske om at dokumentere vores indsats og i det omfang det kan lade sig gøre undersøge, 

om og hvordan campen lever op til sine formål. Derfor indhenter vi kvantitative data som antal,

køn og alder på campens deltagere.
Herudover evaluerer vi campen ved hjælp af kvalitative metoder såsom interviews med lokale sam-

arbejdspartnere samt notater fra campens frivillige, som løbende registrerer deres oplevelser med 

de børn, unge og voksne de kommer i kontakt med i løbet af sommeren. I det omfang det kan lade 

sig gøre vil vi ligeledes få børn og unge til at udfylde spørgeskemaer omkring deres oplevelse af 

campen. Når campen er overstået taler vi med de lokale frivillige samt samarbejdspartnere for at 

få deres perspektiver på campen.

Evalueringens resultater dokumenteres i en rapport, der udarbejdes efter campen er afsluttet.

Om Kullorsuaq
Kullorsuaq er Grønlands største bygd og blev etableret i 1928. Kullorsuaq er beliggende 300 km 

nord for Upernavik. De vigtigste næringsveje i bygden er fangst og fiskeri. Byen har sin egen fiske-

fabrik.
Pr. 1. januar er der 456 indbyggere i Kullorsuaq og heraf er 153 af dem 18 år eller derunder. Dette 

svarer til at 33.5% af befolkningen er under 18 år.
150 børn og unge under 18 år forventes at deltage i projektet.

Kirstine Davidsen 58.000

Nuuk

Qeqqani Erinarsoqatigiit

Nuuk

Sammenkomst og generalforsamling

Formål
Qeqqani erinarsoqatigiit blev grundlagt i 1997, med medlemmer fra qeqqa, det er formålet at ud

vikle sang, da sang er med til forebyggelsesarbejdet, ikke mindst ved at give befolkningen tryghed.

På grund af corona har sammenkomsterne stået stille, men landsforeningen har dog ikke stået stil-

le og har stadig fokus på forskellige tiltag.
Vi har planer om sammenkomst med generalforsamling til sommer, vi har bemærket, at sangkore-

ne på kysten har tabt mange medlemmer, derfor har vi planer om at genstarte sang ved generalfor-

samling.

Da sammenkomster også smitter af på børn, unge og voksne.
Qeqqani erinarsoqatigiit kattuffiat er medlemmer 3 forskellige kor fra Sisimiut, (Sikkersut – Noqar-

teq – Malik) Et kor fra Kangaamiut (Kangaamiuni erinarsoqatigiit) Fra Maniitsoq (Inuusuit nipaat) 

fra Tasiilaq (Inngeratsiler) Nuuk (Nipi- Qissiat) sammenkomsten skal foregå i Nuuk, og foreninger-

ne skal hver sende 2 til generalforsamlingen.
50 personer deltager i projektet.
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NunaFonden 55.000

Nuuk

Avannaani Ilinniarnertuunngorniarfik

GUX Aasiaat

Aasiaat

Dimission 2023. Legater 2023. 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 2023. Legater 2023. 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

GUX Nuuk

Nuuk

Dimission 2023. Legater 2023. 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 2023. Legater 2023. 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.

                                                                                                   ↓
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Ida Jespersen 54.718

Qaqortoq

Foreningen - Trivselsprojektet

Qaqortoq

Kreativt ler- og keramikværksted for udsatte børn, unge og deres familier

Formål
Projektets formål er at etablere et kreativt ler- og keramikværksted, der skal skabe rum til fordy-

belse og terapeutiske samtaler med udsatte børn, unge og deres familier, hvor der er rusmidler 

indblandet. Der ansøges om midler til indkøb af rekvisitter og varer ifm. oprettelse af et sådant 

værksted.

Baggrund og problem:
Dele af målgruppen har ofte et lavere selvværd og/eller selvtillid og har i nogle tilfælde flere svigt 

og frafaldsoplevelser bag sig. Blandt rusmiddelbrugere og borgere, der er opvokset i hjem med rus-

midler, finder man ofte, at koncentrations- og fordybelsesevnen er udfordret. Vi ser, at denne 

gruppe mennesker (børn og unge såvel som voksne) besidder en lang række kompetencer, og at 

der aktivt skal arbejdes med disse for at styrke den enkelte borger – unge som gamle, individer

som familier.
Derudover er der i Qaqortoq også et rigt idræts- og foreningsliv, men mulighederne for kreative 

udfoldelser for børn, unge og familier er få. Aktuelt tilbydes rusmiddel- og ludomanibehandling for 

bl.a. familier og unge i grupper. Foreningen – Trivselsprojektet har faciliteret aktiviteter og fælles-

spisning med gruppen ved hver behandling, hvor der er skabt et mere uformelt rum for samtaler 

internt mellem borgerne og mellem borger og behandler. Aktiviteterne har til formål at ramme

sætte fællesskab og sociale netværk uden rusmidler. Aktiviteterne skal øge borgernes selvtillid gen-

nem succesoplevelser i aktiviteterne og samtalerne, og på sigt øge borgernes selvværd.
I dette projekt er formålet at opnå ovenstående gennem et kreativt ler- og keramikværksted. Ofte 

forbindes kreativitet med udvikling og dannelse, idet tanken er, at ethvert individ har en unik og 

medfødt trang til at udtrykke sig. Samtidigt kobles kreativitet også ofte sammen med motivation, 

engagement og trivsel (Digitale Kreative Fællesskaber – PHA – Final rapport – FD.pdf (bupl.dk)).

Derudover findes der lignende projekter, hvor kreativt håndarbejde udgør en del af behandlingen 

af udsatte borgere (teorier bag craft psykologi (annekirketerp.dk)). Her fremhæver facilitato-

rerne, at muligheden for fordybelse, følelsen af at være tilstede i nuet gennem sanserne, og triv-

slen øges. En sådan behandlingsmetode anses som sundhedsfremmende.
60 personer deltager i projektet.

Thomas Zeeb              Qimusseq Sisimiut 50.000

Uummannaq               Sisimiut

PROJEKT FLYTTET TIL SISIMIUT.

Qimusseq 85            Qimusseq Sisimiut

Uummannaq            Sisimiut

Fællesskab, underholdning og sammenkomst som arrangør for Avannaata Qimussersua 2023

har foreningen Qimusseq 85 påtaget sig store opgaver for en vellykket træf i Uummannaq.

Underholdningen har kulturelt indhold.

150 personer deltager i projektet.

Gunnar Petersen 50.000

Nuuk

Nuummi Innarluutillit Peqatigiiffiat

Nuuk

Sommertur til Ameralik Fjorden
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Formålsbeskrivelse
Som sædvanligt tager til Ameralik Fjorden i periode 2-9 September 2023, vi tager vores 35 medlem-
mer med.
Efter vi har afholdt generalforsamling skrev alle sig til booking. så alle venter bare på at tage af-

sted, ældre personer har godt af komme afsted til fjorden, ikke bare 1 dag men en hel uge, hvor de

plukker bær og fanger fisk, som de gemmer til vinteren.

Foreningen bliver vældig glad for støtten.
35 personer deltager i projektet.

Susanne Andreasen 45.782

Nuuk

Nunatta Isiginnaartitsisarfia - Grønlands Nationalteater

Nuuk

Unikt samarbejdsprojekt – The United Schools of Nuuk (arbejdstitel)

Formålsbeskrivelse
På Grønlands Nationalteater planlægger vi et samarbejde med skolebørn som skal vises under

Nordisk Kulturfestival ultimo maj 2023. Det har fået arbejdstitlen ’United Schools of Nuuk’.
Idéen er at samle alle skolebørn fra Kapisillit (4 elever) og Qeqertarsuatsiaat (20 elever) plus et par 

udvalgte 6. klasser fra Nuuk (i alt ca. 75 elever) og lade dem mødes igennem arbejdet med musik, 

dans og teater.
Eleverne guides og instrueres af 3 professionelle skuespillere fra Grønlandsk Nationalteater i sam-

arbejde med 12 internationale skuespillere fra Ikarus gruppen under Nordisk Teaterlaboratorium 

fra Danmark.
Det er første gang at vi på denne måde inddrager skoleeleverne fra Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat 

og inviterer dem til Nuuk og vi synes at de skal have mulighed for at deltage i Nuuk Nordisk Kultur-

uge både som deltagere og som publikummer.

De kommer til at optræde i Nuuk Center og på Teatret på Industrivej.

Projektbeskrivelse - United schools of Nuuk (arbejdstitel)

Unikt samarbejde og besøg på skoler
På Grønlandsk Nationalteater planlægger vi et samarbejde med skolebørn som skal vises under 

Nuuk Nordisk Kulturfestival ultimo maj 2023. Det har fået arbejdstitlen ’United Schools of Nuuk’.

Idéen er at samle alle skolebørn fra Kapisillit (4 elever) og Qeqertarsuatsiaat (20 elever) plus et par 

udvalgte 6. klasser fra Nuuk (i alt ca. 75 elever) og lade dem mødes igennem arbejdet med musik, 

dans og teater.
Eleverne guides og instrueres af 3 professionelle skuespillere fra Grønlandsk Nationalteater i sam-

arbejde med 12 internationale skuespillere fra Ikarus gruppen under Nordisk Teaterlaboratorium 

fra Danmark.
Allerede i november 2022 lavede vi noget forarbejde til projektet hvor Ikarus og vores 3 skuespille-

re lavede workshops med 784 elever fra fire Nuuk-skoler og alle elever i Kapisillit og Qeqertarsuat-

siaat. Kunstnerne blev taget rigtig godt imod alle steder og børnene glæder sig til at de kommer
Det er første gang at vi på denne måde inddrager skoleeleverne fra Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat 

og inviterer dem til Nuuk og vi synes at de skal have mulighed for at deltage i Nuuk Nordisk Kultur-

uge både som deltagere og som publikummer.

De kommer til at optræde i Nuuk Center og på Teatret på Industrivej.

Kunstnere
Tre lokale skuespillere: Arnaq Petersen (bosat i Sisimiut), Kristian Mølgaard og Kuka Fleischer. Ika-

rus Stage Arts er en international gruppe bestående af personer fra 12 forskellige lande og instrue-

ret af Odin Teatret-skuespillerne Carolina Pizarro og Luis Alonso. Det er en del af Nordisk Teaterla-

boratorium i Holstebro, Danmark siden 2017.
Ikarus Stage Arts gruppen skaber selvudviklede forestillinger, workshops og forskellige projekter i 

teaterlaboratoriets ånd. Ikarus Stage Arts arbejder med menneskelige møder; med fokus på per-

sonlig udvikling og skabelse af nye fællesskaber gennem scenekunst.
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Involveringen af Ikarus Stage Arts er muliggjort igennem Corvus Corax 20XX.
Corvus Corax 20XX er et unikt samarbejde mellem Grønlands Nationalteater og Nordisk Teaterla-

boratorium - Odin Teatret. Med midler fra A. P. Møller Fonden, Augustinus Fonden og Færchfon-

den vil de to teatre skabe en lang række inspirerende og nyskabende teateraktiviteter i perioden

2021 – 2024, i både Grønland og Danmark.

Nuuk Nordisk Kulturfestival 25.-28. maj, 2023
Nuuk Nordisk Kulturfestival er en biennal multidisciplinær kulturfestival, og en af de største tilba-

gevendende kulturelle begivenheder i Grønland. Der er et hav af forskellige kulturelle begivenhe-

der indenfor forskellige kunstgenrer, med artister fra hele norden. Publikum kan blandt andet op-

leve musik, scenekunst, billedkunst, seminarer, udstilling, litteratur, workshops og meget mere.

Temaet for 2023’s festival er Unity (forenet).
Grønlands Nationalteater indgår i arbejdsgruppen for festivalen og dette projekt er skabt i tæt

samarbejde med dem.
Festivalen er ejet af Kommuneqarfik Sermersooq og Nordens Institut i Grønland i samarbejde og 

Festivalleder er Jonas Nilsson.
93 personer deltager i projektet + publikum.

Karl Davidsen 40.500

Maniitsoq

Forældre til børn med usynlige handicaps

Maniitsoq

Jeg er ikke alene (Kisimiinngilanga)

Formål
I de seneste år er der flere og flere børn, unge og voksne i Grønland med usynligt handicap blevet 

opdaget. På trods af dette er det meget begrænset med at indhente grønlandske oplysninger i 

fjernsynet, YouTube og lignende.
Sidste sommer begyndte forældre til børn med usynligt handicaps med stor erfaring og gode til at 

rådgive, at mødes og lave ”nemt forståelige for almindelige mennesker” informationsmateriale til 

tv. Nu er forældregruppen sammen med en specialist helt klar til at starte indspilningen, og da vi 

forberedte dette blev vi enige om at der skal være 4 dele, med 30 minutters varighed til udgivelse 

inden dette års udgang.
Vi regner med at arbejde med projektet fra maj til november. Grunden til at det tager så lang tid, 

er, at nogle af dem der skal indspilles med deres usynlige handicaps, har brug for forberedelse.

Udsendelserne har følgende indhold:

Del. 1:

- voxpop (snakke med folk på gaden og spørge

   om deres viden om personer med usynlige handicaps)

- offentliggørelse af faktiske informationer om

   mennesker med usynlige handicaps samtidig

   med at vise animationer

- præsentation af deltagere

- de har kompetencer de ikke udnytter (ved at vise

   betydningsfulde personer med usynlige handicaps).

Del 2:

- sammensætning af fortællinger og oplevelser

- hvor nødvendigt er medicinen Ritalin?

- hvordan foregik undervisningen dengang?

- for lidt viden giver belastning for underviserne

- misforståelser, blive kaldt for uartig

- få en fagperson til at fortælle hvordan arbejdet

  foregår med personer med usynlige handicaps,

  og hvilke reaktioner man får.
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Del 3:

- fordele og ulemper ved systemet

- man ikke må gå til eksamen i folkeskolen

- manglende forståelse fra folkeskoler/ledere

- stempling af disse må ophøre, bliver sat til side som affald

- formålet for studieture til Danmark.
4. Gode, sjove, triste, udvikling, håb for fremtiden, rådgivning af muligheder. Forældre, psykolog 

Niina Petersen og lærer Birthe Mathiesen har det sidste ord, med at der kan være godt nyt.
11 personer deltager i projektet.

Karl Davidsen 40.000

Maniitsoq

Karlda Media
Maniitsoq

Projekt Piliniarta (at samle forråd), tv-projekt
Formål
En af vejene til selvforsyning i Grønland er, at lave instruks til hvordan man udnytter landets egne 
ressourcer. Til dette projekt vil jeg optage en film af 2 personer, 1 kvinde og 1 mand fra forskellige 
dele af landet og som har en hytte og dygtige til at lave forråd. Elisabeth Lynge Hansen er, selvom 
hun er kvinde der samler forråd fra forår til efterår, og har stor viden om forarbejdning og tørring 
af torsk og havkat, samling af kammuslinger og andet. Derudover samler hun blomster til brug som 
krydderier i madlavning. Elisabeth´s hytte øst for Maniitsoq i Kangerluarsuk hvor vi vil optage hele 

filmen.
Den anden har været fisker i mange år, har arbejdet og har fisket fra en rolle Poul Andersen, han 
har masser at fortælle og er en af dem der er god til at tørre torsk. Vi vil udnytte hans viden om 
forarbejdning og tørring af torsk og havkat og optage en film med ham hvor han fortæller. Poul

har en masse erfaring, og har mange gode og sjove fortællinger.
Optagelserne vil vi starte i juni 2023, og indtil oktober.
Da optagelserne skal foregå i naturen, vil der være behov for at leje en båd.
4 personer deltager i projektet.

Birte Olsen 38.568
Nuuk

Katuaq
Nuuk

Aajuik
Formålsbeskrivelse
Projektets primære formål er kunstnerisk og kulturel udveksling.
Indspilning af sangene, og sangskrivning i begrænset tidsrum kan skabe en bevidsthed om hvordan 
man kan række længere ud end man plejer at turde og tiltro andre – fremmede – en vigtig rolle i
skabelsen af et værk. Det åbner deltagerne op for at arbejde på måder hvor man afgiver kontrol

og får inspiration og netværk til gengæld.
Opholdet i Nuuk og optræden i Katuaq håbes på at give befolkningen i Nuuk og andre interessere-
de, inspiration fra medvirkende artister med musik og sammenhold, samt give kulturelle oplevelser

og netværk mellem deltagere, publikum- og Katuaq.
Arrangementets formål er også have fokus på bæredygtighed. Båndene mellem Grønland og Nuna-
vut styrkes, fordi det hver især er så små befolkningsgrupper men med et fælles kulturgrundlag. 
Dette projekt som på en meget konkret måde etablerer samarbejde mellem kunstnere, hovedsa-
geligt fra de to regioner, vil synliggøre muligheden for at samarbejde og inspirere på tværs af geo-
grafiske skel og landegrænser. Med hver vores geografiske beliggenhed med vanskelige transport-
muligheder for en gruppe som dette, er det vigtigt for Katuaq at gribe muligheden for at etablere 
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et samarbejde med Aajuik og skabe en livekoncert med deltagerne på deres mellemlanding.
Projektbeskrivelse:
Aajuik

Indledning: Kalaallit Nunaata Kulturikkut Illorsua Katuaq er et centralt sted, der arrangerer kultu-
relle aktiviteter som koncerter, teater, biograf, konferencer og mange andre aktiviteter der bringer 

befolkningen i Nuuk- og udefrakommende sammen. 
Et af Katuaqs værdier er at forstærke forholdet mellem Inuit i Grønland og Nunavut og andre fol-
keslag i Arktis. Projekter som har stor repræsentation både fra Grønland og Nunavut med store
kulturelle ligheder, udveksling af kulturfælleskab og som giver nye indsigter hos befolkningen med 

øget bevidsthed og nysgerrighed, er en stor prioritet for Katuaq.
Projekttitel:
Aajuik
Planlagt arrangement i Katuaq:
04. april 2023 kl. 21:00-22:30 (forbehold for ændringer)
Beskrivelse af projektet:
Foråret 2023 mødes 16 sangskrivere og musikere fra Grønland, Nunavut og Danmark i et fælles 
musikprojekt i Island. I forlængelse af projektet skal deltagerne til Arctic Sounds Festival i Sisimiut 
og derfor via Nuuk. Her skal deltagerne holde en foyerkoncert i Katuaq, hvor de for første gang

skal spille deres helt nye numre som de har skabt under deres ophold i Island.
På i alt ca. fire dage, fra d. 30. marts til 3. april skal 16 deltagere fra Nunavut, Grønland og Dan-
mark indspille et fuldlænge album, som skal foregå i et egnet studio i Island, derefter færdiggøre

albummet i Grønland.
Ved hjælp af en stram tidsramme og en struktur der blander nye orkestre ud af deltagerne til hvert 
nummer, vil der blive skabt enestående øjebliksbilleder som på ganske kort tid skal udforskes, til-

rettelægges og indspilles.
Formen for arrangementet i Katuaq er foyerkoncert med varighed på 90. min. med plads op til

1.000 publikum.
Formål:
Projektets primære formål er kunstnerisk og kulturel udveksling.
Indspilning af sangene, og sangskrivning i begrænset tidsrum kan skabe en bevidsthed om hvordan 
man kan række længere ud end man plejer at turde og tiltro andre - fremmede - en vigtig rolle i 
skabelsen af et værk. Det åbner deltagerne op for at arbejde på måder hvor man afgiver kontrol

og får inspiration og netværk til gengæld.
Opholdet i Nuuk og optræden i Katuaq håbes på at give befolkningen i Nuuk og andre interessere-
de, inspiration fra medvirkende artister med musik og sammenhold, samt give kulturelle oplevelser

og netværk mellem deltagere, publikum- og Katuaq.

Arrangementets formål er også have fokus på bæredygtighed. Båndene mellem Grønland og Nuna-

vut styrkes, fordi det hver især er så små befolkningsgrupper men med et fælles kulturgrundlag. 
Dette projekt som på en meget konkret måde etablerer samarbejde mellem kunstnere, hovedsa-
geligt fra de to regioner, vil synliggøre muligheden for at samarbejde og inspirere på tværs af geo-
grafiske skel og landegrænser. Med hver vores geografiske beliggenhed med vanskelige transport-
muligheder for en gruppe som dette, er det vigtigt for Katuaq at gribe muligheden for at etablere 

et samarbejde med Aajuik og skabe en livekoncert med deltagerne på deres mellemlanding.
16 personer deltager i projektet + publikum.

Mia Rosing Nilsson 31.240
Nuuk

Kalaallit Røde Korsiat
Landskontoret
Nuuk

Udgivelse af Arktisk Førstehjælp 2. udgave
Formålsbeskrivelse
I Grønland bruger vi en stor del af vores tilværelse i naturen. Hvad enten vi er i fjeldet eller på havet, 
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om det er vinter eller sommer, bevæger vi os i en uforudsigelig natur hvor ulykker hurtigt kan ske. 
Arktisk Førstehjælp er en førstehjælpsbog der henvender sig særligt til folk der begiver sig ud i den 
arktiske natur. Bogen indeholder de vigtigste basale guidelines som kan være med til at afværge 

livstruende situationer ved pludselig opståede ulykker i naturen.
Siden 1993 har Kalaallit Røde Korsiat stået for undervisningen i førstehjælp i Grønland.
I 2014 udgav Kalaallit Røde Korsiat bogen Arktisk Førstehjælp / Issuttumi Ikiueqqaarneq / Arctic 
First Aid som bygger på Førstehjælp i Grønland, men er en mindre og lettere håndterbar første-
hjælpsbog, specifikt udviklet til folk der færdes i den arktiske natur. Arktisk Førstehjælp er ikke ble-
vet revideret siden sin udgivelse og den nuværende udgave er dermed ikke længere retvisende ift. 
de nye retningslinjer beskrevet i Førstehjælp i Grønland fra 2022. Dermed skal Arktisk Førstehjælp 
nu bearbejdes til en ny udgave så også den lever op til de internationale standarder. For at bevare 
KRK Førstehjælps internationale godkendelse, skal materialerne løbende justeres, så de stemmer 

overens med danske materialer.
Deltagende antal personer: m.m. grafisk, Røde Kors Førstehjælp samt Kalaallit Røde Korsiat

Karina Jensen 26.490
Ilulissat -26.490

BEVILLINGEN TILBAGEFØRT
Avannaata Kommunia
Sundhed og Fritid
Ilulissat

Børnenes Dag 2023
Børn i bygderne Saqqaq, Qeqertaq, Oqaatsut og Ilimanaq.
Formål
Børnene i bygderne og i forbindelse med Børnenes Dag er der ikke så mange, som kommer til. Der-
for vil vi gerne sende musikerne Anda Otto og Naja Parnuuna over en dags tid til stederne. De skal 

give koncert og i den sammenhæng vil vi gerne opnå at børnene får sig en god oplevelse.
5 personer + publikum deltager i projektet.

Aannguaq Nielsen 26.097
Sisimiut

Taseralik
Sisimiut

Koncerter i Taseralik
Formål
Først vil vi sige hjertelig tak for jeres tilskud i 2022, hvor pengene blev brugt til 7 vellykkede koncer-
ter i Caféen. Jeres økonomiske støtte gør musikken levende, og giver befolkningen mulighed for at 

gå til koncert.
Taseralik fejrer 15 år
I år fejrer Taseralik 15 år, og i den anledning har vi forskellige arrangementer. For at fortsætte ca-

fékoncerterne søger vi om tilskud og håber at det vil blive imødekommet.
Vi holder ikke kun koncert i caféen. I vores ansøgning er også større koncerter, dvs. planer om at 

invitere bands udefra.
Vi har planer om 10 cafékoncerter og 5 større koncerter. Vi søger her midler til arrangementerne i 

april og maj, 2 cafékoncerter og 1 større koncert.
Det er planen at få bands fra forskellige byer.
Musik i udvikling
Det er værd at bemærke, at musikken er i udvikling i Sisimiut, for eksempel udgav MUK som vi fra 

Taseralik kender rigtig godt og har opmuntret netop udgivet deres egen produktion.
Vi har brugt MUK som opvarmningsband da vi havde Siissisoq på besøg. Og brugte dem også som 

gæstemusikere i Siissisoq. Det har kunnet mærkes på deres selvtillid og engagement.
Vi er ikke i tvivl om at lignende tiltag vil kunne udvikles takket være jeres støtte. Vi ved at der fin-
des mange unge med potentiale, som blandt andet i samarbejde med Serravik har optrådt på den
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åbne scene i Taseralik.
Cafékoncerterne i dagtimerne er gratis og efter planen ske en gang om måneden i 2023. Med start 

april 2023.
Koncerter med bands vil ske hver anden måned, med koncert for børn/familie gratis om eftermid-

dagen.
9 personer deltager i projektet + publikum.

Birgitta Kammann Danielsen 25.000
Kullorsuaq

Birgitta Kamman Danielsen
Kullorsuaq

Skak-Cirkus-Film-Dans Festival i Upernavik området
Formålsbeskrivelse
Der skal gennemføres et Skak-Cirkus-Dans-Film Festival i Upernavik området fra 08.- 17.09.2023 
med islandske kunstnere som partnere. Programmet bygger på meget succesrigt samarbejde i 
2018+2019 og består i år af en en uge lang festival i Kullorsuaq og 3 endags festivaler i 2 bygder og 
Upernavik med skak-undervisning og -konkurrencer, cirkus og dans workshops og -shows og i 
Kullorsuaq med en filmworkshop. Festivalen skal give inspiration til et afsides liggende område og 

styrke gensidig læring.
Det kulturelle samarbejde mellem Kullorsuaq og vores islandske partnere skal udvikles og udvides 
til andre bygder i Upernavik området. Gennem skak, cirkus, dans og filmlavning får især børn og 
unge, men også voksne, mulighed for en interkulturel oplevelse hvor de lærer nye kulturteknikker 
som tager udgangspunkt i deres interesser og samtidig formidler deres kultur og skaber noget nyt 
fælles. Et andet mål er at styrke samarbejdet med skolerne omkring festivalerne og mellem byg-

derne.
300 – 400 personer deltager i projektet.

Siila Geisler Vold 24.886
Nuuk

Siila Geisler Vold
Nuuk

Kulturprojekt

Projektbeskrivelse
Vi vil skabe et rum til circle sitting møde. Dette projekt har til formål med at sætte ord på vores 
styrker, vores værdier, vores egen historie. Vores historie er nedskrevet af udefrakommende, med 
vestlige verdenssyn. Vi har arvet systemet som er fra Danmark. Vi analyserer os selv ud fra den 
vestlige verdens optik. Kort sagt vi har distanceret os med os selv, hele os, vores identitet, vores 
værdier, og værdiernes ophav. Vi har distanceret os selv fra vores måde at lære tingene på, vores 
åndelighed. Vi italesætter til dagligt med det vestlige verdenssyn, som vi jo er trænet til siden bør-
nehavealderen, siden folkeskolen hele vejen igennem vores arbejdsliv. – Vi vil med dette projekt 
sætte ord på at være til, hele os selv, styrke os selv, med vores egne redskaber. Der vil være en 
psykolog til rådighed under sitting mødet, da det kan forekomme at genopleve traumer. Så vi ikke 

sender folk afsted fra den aften, hvor de har åbent sår og overladt til sig selv.
Forud for circle sitting vil forfatteren Hivshu holde oplæg om sine bøger. Dette vil igangsætte nog-
le tanker om vores; ophav, kulturidentitet og vores værdier som Inuk Kalaaleq. Efter nogle dages

restitution holdes circle sitting. – Det er vores vision at der vil udgives en bog om det.
Aktiviteter og deadlines i Nuuk
Dagene for arrangementet er skemalagt forholdsvis mellem 18. maj til 22. maj 2023. Samt en ef-
terfølgende til september 2023 hvor der færdiggøres skrivelse lige til at trykke en bog om projek-
tet. Der vil være en opsamling over 2 dages arrangementer. De 5 fremlæggere holder møde om
forløbet, og der vil opsamles de vurderinger givet af deltagerne. Der nedskrives om vores mål var
nået.
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1) Dag 1 hvor gruppen mødes før arrangementerne. 18.05.2023
2) Dag 2 Hivshu holder oplæg om sine bøger. 19.05.2023
3) Circle sitting mødet, med 5 fremlæggere. 21.05.23
4) Dag 4 opsamling og nedskrivning af resultatet af arrange-
     menterne. Samt planlægning af nedskrivning af en bog
     om projektet. 22.05.2023
5) En deadline for færdiggørelse af bogen omkring september måned 2022.
Forventet resultater
At sætte ord på vores værdier og styrker skrevet af Inuit Kalaallit som vil give nogle værdifulde 
oplevelser; hvor man har givet og taget, følelsesmæssigt, åndeligt spirituelt, samt rigere af viden 
om at man har sat ord på ens styrker, værdier og rødder. Det er vores vision at der vil udgives en 
bog om det. På den måde inddrages borgerne, blive hørt og være med til at sætte ord på vores
egen historie. Projektet vil styrke og hele os som Inuit Kalaallit. Vi håber at dette vil inspirere rundt
omkring i Grønland, så de kan lave lignende arrangementer. Vi vil inspirere andre folk som har væ-
ret underlagt en koloni og lider af traumer fra den systemiske undertrykkelse der ofte opleves. I

sidste ende er formålet et stærkere folk, vi vil gen huske vores grundlag, vores værdier og styr-
ker.

Hvordan forholder projektet sig til FN´s verdensmål?
Med det projekt opnås: 1) kultur og værdi bevarelse og styrkelse som kan kategoriseres henhold 
til verdensmål nr. 16 fred, retfærdighed og stærke institutioner. – Vi støtter og vil skabe fredelige 
og inkluderende samfund; som ser vores værdier og styrker som Inuit Kalaallit. Som giver kultu-
relle udfoldelser så vi vokser med vores værdier, og være med til at tilpasse strukturen og tilpasse 

arbejdskulturen til os Inuit Kalaallit, i de forskellige arbejdspladser.
2) Vi vil være med til at styrke vores mental sundhed som samfundsborgere. Dette vil være hen-
hold til verdensmål nr. 3 sundhed og trivsel. Vi vil skabe stærke medborgere, som italesætter egen 
styrker, egne værdier og som heler sig selv ved at styrke kulturen og bryder med de strukturelle 
positioneringer, som havde undertrykt Inuits måde at være på, inuits fortællinger om sig selv, og 

bevarelse af styrken med egne værktøj.
Målgruppe
Vores målgruppe er de unge, de voksne og de ældre borgere. Inuit Kalaallit som har interesse for 
personlig udvikling baseret på vores egen værdier og styrker og ikke mindst egen viden. De ind-
drages, og de deltager som at modtage og give. Sproget er en del af værdi og hvordan vi forstår 
verdenen og hvordan vi italesætter vores følelser og tanker. Sproget er en del af vejen værktøjet 
til hvordan vi kommunikerer med andre og omverdenen, fra vores indre. Derfor holdes møderne 
på Grønlandsk, hvis nogen har brug for tolk til andre sprog, kan dette sørges for. Der vil udleveres 
spørgeskema som kan udfyldes af deltagerne. 
Formidling
Projektet er kulturformidling, værdi formidling, genoplevelse af styrke baseret på egne redskaber. 
Vi vil fortolke dem med viden baseret på Inuits Kalaallit viden og spiritualitet samt grundlag som 
givet af vores forfædre. – Vi vil gennem dialog modtage og give hinanden. Fortælle vores historier 

og lytte til andres. Der vil filmes under arrangementerne.
Filmoptagelsen skal have fokus på: Hivshus oplæg og Sitting dialogens indhold; Vores værdier og 
styrker baseret på vores egen kultur og viden. Så vi kan begynde forme strukturen derefter. Vi 
skal kunne se vores kultur i børnehaver, folkeskolen og på arbejdspladserne. Strukturen skal til-

passes til vores kultur og ikke omvendt.
Potentielle risiko
Når man snakker om potentielle risiko er vejret altid med i Grønland. Kommer projektdeltagerne 
til tiden? Vil vejret forsinke hele projektet/arrangementet? Er der nogle fonde som ikke vil støtte 
vores projekt? Manglende interesse; det kan være interessen er der, men at der kunne være en 

anden mere spændende arrangement lige de dage vi vil holde arrangement.
Andre kommentarer
Vi lever i 2 forskellige verdener med en ånd/sjæl. Vi oversætter ikke kun sprog, det er kultur, det 
er værdier foruden sprog vi bevæger os i frem og tilbage, dagligt. Det sker i mødet med personalet 
på sygehuset, en virksomhed, nu skriver jeg også på dansk, mellem kollegaer, med studerende, 
undervisere. Vi springer meget rundt og måtte bruge den vestlige tankegang i hverdagen, på trods 
af vi oprindeligt tænker, føler, udøver kultur, snakker grønlandsk. – Vi vil skabe et rum hvor vi kan 
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være bare os selv. Med vores egne principper, vores egne værdier, uden at skulle oversætte til en 
som er fra anden kultur med et helt andet sprog. Vi vil genvinde vores styrke igennem vores egne 

værktøjer. Vi vil italesætte vores egen historie, med vores egen præmisser.
Aktører under projektet
Hivshu R. E. Peary II, Markus E. Olsen, Karina Møller, Siila Geisler Vold, Vivi Vold.
5 personer deltager i projektet.

NunaFonden 20.665
Administrationen
Nuuk

Dronning Ingrids Hospital
Børneafdelingen
Nuuk

120 vaskbare flasker i to størrelse og 120 vaskbare sutter i to størrelse til Børneafdelingen, hoved-
sageligt hvor gravide fra kysten kommer til Nuuk for at føde.
Mange familier 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
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.

Anja Skov Kjeldsen 18.750
Nuuk

Kangillinnguit Atuarfiat, 9B
Nuuk

Studietur til Paris for 25 elever med 3 ledsagere i perioden o9. - 14. juni 2023.
25 personer deltager i projektet.

Erik Thomas Damgaard 18.750
Nuuk

Atuarfik Hans Lynge, 9B
Nuuk

Studietur til Kreta for 25 elever med 3 ledsagere i perioden 28. april - o8. maj 2023.
25 elever + 3 ledsagere deltage i projektet.

                                                                                                   ↓
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Naujalisa Egede 16.500
Lars Hovgaard
Erna Rasmussen
Nuuk

Ukaliusaq Skolen, 9B
Nuuk

Studietur til Danmark for 22 elever med 3 ledsagere i perioden o1. - 10. maj 2023.
22 elever deltager i projektet.

Ellen K. Frederiksen 15.750
Qassiarsuk

Atuarfik Otto Frederiksen, 9 elever
Qassiarsuk

Studietur til Nuuk for 9 elever med 4 ledsagere i perioden 17. - 26. april 2023.
9 + 4 personer deltager i projektet.

Regine N. Bidstrup 14.000
Tasiusaq

Tasiusap Atuarfia
Tasiusaq

Studietur til Nuuk for 8 elever med 2 ledsagere i perioden 18. - 24. april 2023.
8 elever + 2 ledsagere deltager i projektet.

9. klasse forældre og lærere 13.750
Ina L. Heilmann
Aviaq Sandgreen
Qasigiannguit

Juunarsip Atuarfia, 9. kl.
Qasigiannguit

Studietur til Danmark for 11 elever med 2 ledsagere i perioden o7. - 16. maj 2023.
11 personer deltager i projektet.

Bertha Jensen 13.750
Paamiut

Atuarfik Tuiisaq
Paamiut

Studietur til Danmark for 11 elever med 3 ledsagere i perioden 16. - 25. maj 2023.
11 elever + 3 ledsagere deltager i projektet.

Niels Hansen 13.000
Pavia Johnsen
Malene Henryp
Jakob Mørch
Upernavik

Utoqqaat Peqatigiit 'Qaarsorsuaq'
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Upernavik

Ældretræf fra det nordlige, fra Aasiaat, Ilulissat, Kullorsuaq og Tasiusaq i Upernavik.
Program:
11. juli
Velkomst, fællestræf til aften, markering af ældreforeningen i Upernaviks 30 års dag.
Reception, noget at spise, kaffe, te, kage, præsentation og underholdning.
12. juli
Motion. Ishockey i Hallen med pokalpræmie.
13. juli
Idrætslege, motion, styres af deltagere fra Aasiaat og Ilulissat.
14. juli
Foreningsarbejde. Informationsdeling.
15. juli
Folkedans, danseopvisning.
16. juli
Fælles kirkegang.
17. juli
Afslutning, fælles spisning, uddeling af pokaler.
18. juli
Hjemrejsedag.
60 personer deltager i projektet.

Tupârna Høegh 10.500
AneMarie Knudsen
Kîstârak Danielsen
Nuuk

Nuussuup Atuarfia, 9B
Nuuk

Studietur til Italien for 14 elever med 3 ledsagere i perioden 16. - 27. oktober 2023.
14 elever og 3 voksne ledsagere deltager i projektet.

Vibeke Knøsgaard Jensen 10.000
Nuuk

Esther Børnehave
Nuuk

Esther Børnehave på kolonitur 2023
Formålsbeskrivelse
Esther Børnehaves årlige koloni skaber mange positive oplevelser for børnene, i år vil vi 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 an-
den form for ro og stilhed. Qooqqut er placeret udenfor Nuuks byliv og hermed det perfekte sted

til at opleve langsomhedenspædagogik – stilhedenspædagogik.
Stilhedenspædagogik kan være udfordrende at praktisere i en travl hverdag, men på koloni får vi 
mulighed 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 for-
styrrelser holdes ude. Når børn ofte bliver afbrudt i deres leg, har det indvirkning på evnen til at 
fordybe sig. Derfor er vi særligt opmærksomme på, 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.
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Børnefællesskaber har det med at blomstre op, når børnene kommer i nye rammer. De nye ram-
mer gør, børnene får mulighed for at vise nye sider af sig 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 det mange positive faktorer. Barnet får en fornemmelse 
af deltagelse og af at høre til. Dette bidrager til, barnet skaber positive selvbilleder, som er med til 

at udvikle selvtillid, selvrespekt og selvværd.
Personalet får mulighed for at opleve en hverdag sammen med børnene, hvor tiden ikke er en 
afgørende faktor. Vi har valgt Qooqqut med forplejning fordi, det giver personalet mulighed for at 
tilbringe mest mulig tid med børnene. Personalet skal ikke bruge tid på en praktiske opgaver, men 
kan vælge at holde fokus på børnene og deres nye legefællesskaber eller aktiviteter. En koloni kan 
bidrage til, personalet og børnene får en bedre relation, som er gavnligt for børnenes videre ud-

vikling.
Ved at tage på koloni håber vi, børn og personale får nye og unikke oplevelser sammen. Disse 
oplevelser kan være grobund for mange gode pædagogiske tiltag, som vi kan implementere i vores 

hverdag i Esther Børnehave.
20 børn og 5 voksne deltager i projektet.

Aviaaja Hermann 10.000
Nuuk

Meeqqerivik Mikisoq
Nuuk

Ansøgning om tilskud til koloni i 2023 for børnehaven Mikisoq
Formålsbeskrivelse
Hermed fremsendes ansøgning om støtte til koloni for børnene i den selvejende integrerede insti-

tution Mikisoq.
Vi planlægger igen i år, at tilbyde børnene i vores institution at komme på koloni. Vi har med stor 

succes afviklet flere vidunderlige kolonier med støtte fra jer, til det skal i have tusinde tak.
Vores koloni er for alle 22 børnehavebørn i alderen 3 til 6 år. Endvidere vil 6 af det daglige person-

ale også deltage.
Såfremt vi anskaffer nok likvider, vil Kolonien finde sted den 5.-9. juni 2023 i Kang skicenter.
Formålet med kolonien er, at udvikle det sociale samvær børnene imellem samt mellem børn og 

voksne, hvorfor vi prioriterer kolonien meget højt.
Under kolonien ønsker vi at give børnene oplevelser i naturen, styrke de sociale kompetencer og 
udvikle deres opfattelse af egne evner. Til det formål vil der som en del af kolonien være fokus på 
hvilke dyr og planter der kan findes i fjeldet, rensning af fisk til aftensmåltid og leg i fjeldet. Endvi-
dere vil børnene opleve primitive boligforhold, hvor der skal hentes vand i elven etc. og sidst men 

ikke mindst vil en uge uden forældre bringe både børn og børn og voksne tættere sammen.
Det samlede budget for kolonien udgør ca. 60.000 kr., jf. vedlagte budget. Der er ikke egenbeta-
ling, da vi vægter meget højt at alle børn uden hensyn til forældrenes indkomst skal have mulighed

for at deltage.
Da Mikisoq er selvejende og ikke modtager samme tilskud fra det offentlige, som en offentlig insti-

tution, udgør kolonien en stor post på vores budget, derfor denne ansøgning.
Vi ser frem til at høre fra jer og står naturligvis til rådighed, hvis I ønsker yderligere oplysninger.
22 børn og 6 voksne fra institutionen deltager i projektet.

Linda Jerimiassen 10.000
Ilulissat

Avannaata Kommunia
Peqqinneq Sunngiffillu
Ilulissat

Familiens dag 15. maj
Formål
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FN’s familiedag er 15. maj, og dagen markeres normalt i Ilulissat. På denne arrangementsdag afhol-

des familieløb. Dagens program kommer til at se således ud:
14. maj kl. 13:00 afholdes løbet, værter er Hinnarik og hans Venner.
Efter løbet deler Hinnarik diplomer ud til børn, der gives frugt og vand.
En bomuldspose påtrykt ’Aalasa’ uddeles også til børn.
15. maj, på familiedagen, holder Hinnavik og Venner et koncert kl. 18:30- 19:30.
Efter koncerten er der foto og underskrifter.
Ca. 200 personer deltager i projektet.

NunaFonden 10.000
Administrationen

Alderdomshjemmet i Nuuk
Nuuk

Sangkor fra Tasiilaq, Kangiarmiut, til at synge for ældre boende på Alderdomshjemmet i Nuuk.
Usisaat for at transportere de ældre til fællesarealet og tilbage efter forestillingen.
50 personer deltager i projektet.

NunaFonden 10.000
Administrationen

Plejehjemmet Ippiarsuk
Nuuk

Sangkor fra Tasiilaq, Kangiarmiut, til at synge for ældre boende på Plejehjemmet i Nuuk.
Usisaat for at transportere de ældre til fællesarealet og tilbage efter forestillingen.
50 personer deltager i projektet.

Heidi Due Hansen 10.000
Nuuk

Meeqqerivik Sulunnguit
Nuuk

Meeqqerivik Sulunnguit søger tilskud til den årlige koloni i Naalersitaq
Formål
At komme på koloni i Naalersitaq 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 bør-

nene mulighed for at danne nye legerelationer.
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 grøn-
landsk natur og mad. Disse elementer, såvel som samarbejde og et styrket sammenhold, er hvad 

der udgør essensen i kolonien.
Fra tirsdag-fredag er alle børn og vores personale afsted i Naalersitaq, med både planlagte aktivi-
teter, men også plads til bare at være sammen eller lade fantasien bestemme legene. For alle bør-
nene 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 legerelatio-
ner, som ellers ikke ville være opstået. I år har vi to nye, unge og engagerede medarbejdere med
på turen, den tid hele gruppen får sammen i fjorden er uvurderlig og giver et enormt positiv aftryk i 

gruppens relation.
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

nuna@fonden.gl side 24 af 27 sider nunafonden.gl



Bevillinger 2023

offentliggjort

24. maj 2023

på ansøgninger

modtaget

til og med april 2023

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse: bevillingssum:

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.
20 børn + 5 voksne deltager i projektet.

Josefine Lee Stage 9.000
Tina Naamansen
København

Josefine Lee Stage
Tina Naamansen
København

Deltagelse i konferencen 'Nunarput - Land Back'

Ansøgning fra Tina Naamansen og Josefine Lee Stage
Formål
Vi søger om støtte til dækning af Tina Naamansen og Josefine Lee Stages omkostninger til flyrej-
sen mellem Grønland (Nuuk) og Danmark (København). Formålet med rejsen er at holde oplæg på 
konferencen ”Nunarput – Land Back”, som afholdes i Nuuk d. 4-5 juni 2023 samt holde møder og 
udarbejde en videnskabelig artikel, der kritisk beskæftiger sig med anbringelsespraksissen om

kring grønlandske børn med grønlandske samarbejdspartnere.
Baggrunden for invitationen til konferencen er vores arbejde med at forbedre vilkårene for de 
grønlandske børn, som anbringes uden for hjemmet i Danmark. Dele af arbejdet er bl.a. under 
udgivelse som kronik i Berlingske. Ved at deltage i konferencen får vi mulighed for at formidle 
vores indgående viden om grønlænderes retssikkerhed i Danmark, samt diskutere udfordrin-
gerne, vigtigheden og mulighederne for at grønlandske børns tilknytning til Grønland, den grøn-
landske kultur og sprog sikres ved anbringelse uden for hjemmet. Rejsen til Grønland vil endvidere 

gøre det muligt for os, at mødes med vores samarbejdspartnere, som er bosat i Grønland.
2 personer deltager i projektet.

Malik H. Olsen 8.000
Nuuk

Vittus Suluk Olsen
Nuuk

Udvekslingsophold i  Canada i perioden fra august 2023 til juni 2024 arrangeret af STS Education
Group.
1 person deltager i projektet.

Carl Frederik Borch Scharnberg 8.000
Narsaq

Carl Frederik Borch Schanberg
Narsaq

Udvekslingsophold i Italien i perioden o1. september 2023 til 31. juli 2024 arrangeret af AFS Inter-
kultur Danmark.
1 personer deltager i projektet.

Maja Schmidt 8.000
Nuuk

Isabella Schmidt
Nuuk

Udvekslingsophold i Østrig for Isabella Schmidt i perioden o2. september 2023 27. juni 2024 ar-
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rangeret af AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Majken Djurhuus Poulsen 8.000
Nuuk

Minik L. D. Egede
Nuuk

Udvekslingsophold i Portugal for Minik L. D. Egede i perioden september 2023 juni 2024 arrange-
ret af AFS Intercultural Programs.
1 person deltager i projektet.

Patricia Eliassen 8.000
Nanortalik

Linda-Marie Eliassen
Nanortalik

Udvekslingsophold i Thailand for Linda-Marie Eliassen i perioden august 2023 juni 2024 arrange-
ret af AFS Interkultur Danmark.
1 person deltager i projektet.

Marie-Maline Vahl Simonsen 8.000
Nuuk

Alma Simonsen
Nuuk

Udvekslingsophold i Grækenland for Alma Simonsen i perioden august 2023 juni 2024 arrangeret
af AFS Interkultur Danmark
1 person deltager i projektet.

Katti Frederiksen 7.500
Nuuk

Saqqummersitsisarfik Iperaq
Nuuk

Udgivelse af bogen 'Macbeth' oversat til grønlandsk, udgives af Saqqummersitsisarfik Iperaq.
Bevillingen må alene anvendes til trykning (mangfoldiggørelse) af bogen.
3 personer deltager i projektet.

Maliina & Adam Kleist 6.000
Qaqortoq

Miki Møller Kleist
Qaqortoq

Sprogophold i Italien for Miki Møller Kleist i perioden 17. september 2023 18. maj 2024 arrangeret
af EF Sprogkursus.
1 person deltager i projektet.

                                                                                                   ↓
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9. kl. 5.000
Qeqertarsuaq

Qeqertarsuup Atuarfia, 9. kl.
Qeqertarsuaq

Studietur til Ilulissat for 4 elever med et antal ledsagere i perioden o8. - 15. maj 2023.
4 elever og et antal ledsagere deltager i projektet.

                                                                                                   ↓
Sum for 2023: 1.625.951
Bevillinger der rækker sig over flere år er anført på hvert respektivt år.
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