Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

Ansøger:

Najaraq Skifte Møller
Qaqortoq

Ansøgt for:

Tasersuup Atuarfia, 10A
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Sussi Ottosen Faurschou
Mona Lisa Rafaelsen
Aasiaat

Ansøgt for:

Gammeqarfik, 8L
Aasiaat

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Sussi Ottosen Faurschou
Mona Lisa Rafaelsen
Aasiaat

Ansøgt for:

Gammeqarfik, 8M
Aasiaat

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Ilulissat
Ilulissat

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Aasiaat
Aasiaat

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

www.nunafonden.gl

bevillingssum:

8.000
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15.000
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Sisimiut
Sisimiut

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Kangaamiut
Kangaamiut

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Maniitsoq
Maniitsoq

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Nuuk
Nuuk

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Qaqortoq
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

15.000

5.000

15.000

15.000

15.000

↓
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Ansøger:

NunaFonden
Bestyrelsen

Ansøgt for:

Kalaallit Røde Korsiat
Afdeling Tasiilaq
Tasiilaq

Formål /
Projekt:

Tilskud til organisationens julehjælp 2021 til værdigt trængende familier, ensomme eller mindre bemidlede til julen 2021.

Ansøger:

Paninnguaq Lyberth
Nuuk

Ansøgt for:

Dronning Ingrids Hospital
K2, Afdeling for Mave og Tarme
Nuuk

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Annette Maahr Hansen
Nuuk

Ansøgt for:

Dronning Ingrids Hospital
K2, Kirurgisk Område
K2, Børneafdelingen
Nuuk

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Magnus Larsen
Nuuk

Ansøgt for:

Hans Anthon Lynge
Nuuk
Maanuup Atuakkiorfia
Nuuk

Formål /
Projekt:

Udgivelse af 'Hans Anthon Lynge - Allaaserisartakkamma ilaasa katersorneri' af Hans Anthon Lynge. Bogen udgives gennem forlaget
Maanuup Atuakkiorfia.
Bevillingssummen må alene anvendes til trykning (Mangfoldiggørelse) af bogen.
3 personer er involveret aktivt i projektet.
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

Ansøger:

Angerdla Kielsen Olsen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Sulisartut Højskoliat
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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bevillingssum:
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021
emner:

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

● baggrundslyden vil være børn som går på skole
● moderen følger sin søn på skole. Drengen (Ijaaku) har en skoletaske
med og moderen bærer en tørklæde. Moderen holder sin søn i
hånd, da de når frem til skolen bliver sønnen formandet til at opføre
sig ordenligt. Efter det går drengen på skole.
● sang
Tredje del - Forelskelse
● år 1972 - 17 år
● lyde fra naturen. Lyd fra en elv, for eksempel udenfor byen
● Ijaaku er blevet ung. Han er ude at gå en tur sammen med sin skolekammerat ser han en ung pige, som er en skolekammerat, som også
er ude at gå en tur, han synes at pigen er køn. De ser på hinanden og
deler glade følelser overfor hinanden.
● sang
Fjerde del - Voksenlivet
● år 1980 - 25 år
● Ijaaku og Dorthea har fået deres eget hjem
● Ijaaku har været på arbejde og kommer hjem på frokostpause, og
konen Dorthea har allerede lavet en kop kaffe. Manden kilder hende
da han kysser hende, da de kommer meget hinanden ved. Han spiser og drikker kaffe, og hun gør rent i huset.
Datteren på to år sidder på gulvet og leger
● sang
Fremte del - Familielivet
● år 2008 - 53 år
● Ijaaku og Dorthea har nu børnebørn, barnebarnet på 9 år har sovet
hos sine bedsteforældre, bedstemoderen gør morgenmad klar til
barnebarnet, de skal senere på dagen ud at sejle og overnatte på
en nytte. Da deres datter skal arbejde i weekenden og deres svigersøn er på udenskærs fiskeri passer de deres barnebarn, som de har
stor glæde af at gøre. De gør sig klar til at sejle, og han ser på sin kone og begynder at synge
● sang
Sjette del - Alderdommen
● år 2017 - 62 år
● Ijaaku og Dorthea er nu nået til en tidsalder, hvor travlhed ikke præger hverdagen, hvor gode timer med børnenebørn og medopdragelse gør sig gældende, de gør sig nu klar til at blive gamle. De har et
hjem er er glade for man kan se på deres møblement og billeder
hvad og hvem de har været glade for i deres liv. Deres hjem er altid
let genkendelig at komme ind til på duften, på møblementet og den
fred der hersker over hjemmet. Dorthea laver håndarbejde og hendes man sidder med en avis og læser, hvor de hver især spekulærer
over hvad de har mødet i livet, hun vender sig og sér direkte ind i
hans øjne.
● sang
Syvende del - 70 års fødselsdag
● år 2025
● Familien i Ijaakus og Dortheas liv holder i dag en festdag. Manden i
familien holder fødselsdag. Ijaaku er en kærlig mand som holder på
at man skal leve et godt liv, har sammen med sin kone gjort alt for
at deres efterkommere har noget at leve efter, de har udvist tilpas
www.nunafonden.gl
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021
emner:

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

uddeling af deres lærdom og opfordret at leve et godt liv, at man
skal respektere andre, og har videreført dette til deres efterkommere. I dag er familien fælles om festdagen. Ijaaku er tilfreds med
det liv han har levet, og han kan ikke lade være med at tænke tilbage i sit fællesskab med sin familie. Familien får kaffe og en bid mad.
Derfor synger de en fødselsdagssang. Familien er glad for familiens
overhoved og nærer respekt og udtrykker deres glæde. Nu synger
familien i fællessakab.
● sang
25 personer deltager i projektet.
Ansøger:

Mille Bærholm Hansen
Qaqortoq

Ansøgt for:

Trivselsprojektet
Qaqortoq

Formål /
Projekt:

Udbetalingsaktiviteter.
Formålet med projektet er at afvikle aktiviteter på udbetalingsdage
for unge i alderen 15 - 30 år. Aktiviteterne skal opfordre de unge til
at fravælge rusmidler og samtidig inspirere dem til at vælge andre
omdrejningspunkter i det sociale liv og fællesskaber.
Baggrund og problem:
Mange unge i byen får udbetalt uddannelsesstøtte eller løn. Denne
dag og de efterfølgende er en anledning for de unge til at feste, indtage alkohol og for nogle unge også andre rusmidler. De unge beskriver, at de ofte har brugt deres før næste udbetalingsdag. Konsekvenserne kan være mange, økonomiske, sundhedsmæssige (fysiske og psykiske), sociale, ulykker, hærværk osv. Der ses derfor et behov for at tilbyde de unge anderledes aktiviteter, som fordrer til
andre omdrejningspunkter for socialt liv og fællesskab.
Trivselsprojektet har i april 2021 afviklet en rusmiddelfri påskefestival for unge i Qaqortoq i samarbejde med relevante enheder i Kommune Kujalleq (herunder Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyggelse i Kommune Kujalleq, Allorfik Kujalleq, Højskolen, Fritidsklubben, museet med flere). Festivalen havde til formål at tilbyde aktiviteter i dagene, hvor mange unge havde fri. Aktiviteterne skulle virke
som et alternativ til rusmidler og som inspiration til at skabe fællesskaber uden rusmidler. Trivselsprojektet var under festivalen ansvarlig for en ungecafé. Caféen var samlingspunkt for festivalen. I
samarbejde med en gruppe højskoleelever blev der forberedt og
serveret forskellige retter, kager, kaffe og andre alkoholfrie drikke
til billige priser. I caféen var der forskellige aktiviteter for de unge:
åben scene med koncerter, brætspil, faglige oplæg, kreative aktiviteter m.m. Caféen og festivalen var meget populær og de unge beskrev, at aktiviteterne var attraktive for deres sociale fællesskab.
Samarbejder:
Der vil i vinteren 2021 - 2022 blive etableret samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner i Qaqortoq samt Kommune Kujalleqs
Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyggelse. For hver institution
udpeges der en nøgleperson, som vil være den ansvarlige og bindeleddet mellem institutionen og de andre nøglepersoner.

www.nunafonden.gl

50.000

side 6 af 8 sider

nuna@fonden.gl

Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021
emner:

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Desuden vil der være tilkoblet to idrætsstuderende fra SDU i et
praktikforløb fra januar til april 2022. Disse vil medvirke til at udvikle
aktiviteter, styrke samarbejdet internt samt udarbejde et skriftligt
produkt, der evaluerer projektet.
Målet for samarbejderne er at etablere et tværfagligt og fælles ansvar, således projektet kan forløbe selvstændigt og kontinuerligt i
fremtiden.
Aktiviteter:
Målet er på sigt, at uddannelsesinstitutionerne selv skal varetage
(herunder planlægge, afvikle og evaluere) aktiviteterne. Målet er at
oprette en turnusordning blandt institutionerne, så institutionerne
skifter mellem at facilitere aktiviteterne.
Afhængigt af institutionernes kompetencer og interesser kan aktiviteterne være idrætslige, kreative, kulturelle, madlavining med mere. Aktiviteterne skal være tilpasset målgruppen, så de oplever tilbuddet som attraktivt.
Tidlig indsats:
Trivselsprojektet vil også tilbyde aktiviteter for brugere af Tidlig Indsats. Familierne tilbydes aktiviteter, der fordrer til samvær og at
styrke relationen blandt børn og forældre.
Unge i alderen 15 - 30 år i Qaqortoq deltager i projektet.
Alle unge i aldersgruppen udgør principielt målgruppen. Der rekrutteres unge gennem uddannelsesinstitutionerne i byen, for eksempel, Højskolen, Campus Kujalleq (herunder via kollegiepædagoger),
udskolingen i folkeskolen, Majoriaq, Ungdomsklubben med flere),
men tilbuddet er også for unge, der er i lærlingeforløb, i arbejde eller helt står uden for ovennævnte aktivering.
Ansøger:

Nukaaraq Berglund
Nuuk

15.000

Ansøgt for:

Jul for hjemløse
Nuuk

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Paninnguaq Boassen
SANA, K3, K4, Børneafd.
Nuuk

8.000

Ansøgt for:

Formål /
Projekt:

Dronning Ingrids Hospital
K3, K4, Børneafdelingen
Nuuk
Trillingebarnevogn med udstyr.
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Bevillinger
offentliggjort
30. november 2021
emner:

på ansøgninger modtaget alene i
oktober 2021
alle på under 100.000,- kr.

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

bevillingssum:

Projektet tilfalder 3 spæde børn og 2 forældre.
Ansøger:

Maibritt Lybker Jensen
Nuuk

Ansøgt for:

Mælkebøttecentret
Nuuk

Formål /
Projekt:

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

Sum af bevillinger i november 2021
givet på ansøgninger modtaget i oktober 2021:

5.629

↓

333.249

Denne opgørelsessum indgår i den separate opgørelse af bevillinger for hele 2021.
Bevillinger for kommende år indgår i opgørelsen for de respektive år.
www.nunafonden.gl
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