Bevillinger
offentliggjort
31. maj 2022

på ansøgninger modtaget alene i
april 2022
alle på under 100.000,- kr.

ansøger / ansøgt for / formål / projektbeskrivelse:

bevillingssum:

Bjørn & Simigaq Bjerregaard
Nuuk

6.000

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
Nuuk

6.000

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.
Majken Poulsen
Nuuk

500

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.
Aviaaja Christensen
Qaqortoq

14.000

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.
Fiilimuup Atuarfia
Innaarsuit

21.000

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

7.000

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.
Jarina Josefsen
Sofie Berglund
Birthe Jeremiassen
Nuuk

8.000

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.
Konrad Nuka Godtfredsen
Søborg

23.791

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.
Kommune Qeqertalik
Kitsissuarsuit

15.000

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.
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Kommune Qeqertalik
Anna Larsen Nielsen
Akunnaaq

15.000

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.
Helga Nielsen
Uummannaq

70.000

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.
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Kommune Qeqertalik
Timi Tarni
Dorannguaq Eriksen Nielsen og andre
Aasiaat

15.000

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).
Hjørdis Viberg
Tasiilaq

31.182

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

Sum af bevillinger i maj 2022 givet på ansøgninger modtaget i april 2022:

↓

232.473

Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2022.
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