Bevillinger
offentliggjort
29. oktober 2021

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

emner:

ansøger / ansøgt for / formål - projekt:

Ansøger:

Vivi Kleist
Nanortalik

Ansøgt for:

Nanortallup Atuarfia, 10A
Nanortalik

Formål /
Projekt:

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

Ansøger:

Naleraq Eugenius
Fabrizio Barzanti
Nuuk

Ansøgt for:

Naleraq Eugenius
Fabrizio Barzanti
Nuuk

bevillingssum:

19.000

45.000

Formål:
Projekt:

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

Ansøger:

Hjørdis Viberg
Tasiilaq
Søren Würtz
Nuuk
Anette Molbech
Helsingør

Ansøgt for:

Den Rejsende Forfatterskole
Helsingør
Ungdomskulturhuset Igdloo
Tasiilaq
Søren Würtz
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bevillingssum:

Kultur og Fritid på Kommuneqarfik Sermersooq
Nuuk
Formål:
Projekt:

Der søges om penge til at holde:
1.
samspils-musikworkshop for og med unge med bandet Nanook, ved
Frederik og Christian Elsner og 1 lydmand, den 18. november 2021.
2.
koncert for alle i Tasiilaq med Nanook, den 19. november 2021.
3.
workshop for unge i Ungdomskulturhuset om filmproduktion med få
og enkle midler (mobiltelefon) og visning af filmen om Karl Sivertsen
(Sumé) som har været en stor musisk inspirationskilde for bandet
og for mange andre musikere i Grønland. Frederik og Christian har
produceret en film om Karl Sivertsen (Sumé), filmen blev produceret for ingen penge og der blev brugt meget enkle produktionsmidler til at gøre det. Filmen er ikke blevet vist før, og det vil være en
stærk inspiration på mange måder - musisk og kunstnerisk samt helt
konkret - hvordan gør man egentlig, den 18. november 2021.
Nanook har en stor fanskare i Tasiilaq og er til stadighed en inspiration for mange unge musikere. Samtidig ligger både Frederik og
Christian Elsner på sinde at give noget videre til de unge i byen. Dette vil foregå i form af workshop omkring musik og filmproduktion se ovenfor. Workshoppen vil ligge i uge 46 og Nanook har sat den i
kalenderen.
Hvis det ligger i uge 46 kommer det til at ligge umiddelbart forud for
en kunstnerworkshop, hvor Den Rejsende Forfatterskole i samarbejde med Igdloo og Kommuneqarfik Sermersooq har planlagt en spændende kunstnerworkshop for unge i byen. Forfatter, Niviaq Korneliussen og billedkunstner, Gudrun Hasle vil gæste byen sammen vil
de to kunstnere arbejde med at få unge til at udtrykke sig kunstnerisk i ord og i billeder.
Det har Kommuneqarfik Sermersooq allerede bevilget støtte til,
men det har været udsat på grund af covid-19. Nu er det således
kalendersat til uge 46 og 47.
På denne måde vi vi kunne lave en samlet indsats for og med de
unge med fokus på kunst og musik i en række aktiviteter der rækker
ud til byens unge og som også vil være synlige for resten af byen,
som vil kunne lytte til Nanooks koncert og til Niviaqs oplæsning.
Ungdomskulturhuset Igdloo vi få endnu et boost i form af aktiviteter
i november.
Niviaq og Gudrun samt Frederik og Christian Elsner vil arbejde med
de unge med hver deres kunstart, litteratur, billedkunst og musik.
Samtidig strækkes indvielsen af huset over en længere periode
nemlig til november hvilket kan give både brugerne / de unge og
byen inspiration ved et højt kunstnerisk og inddragende aktivietsniveau. Samtidig vil det bane vej for yderligere omtale af huset og
af positive historier fra Tasiilaq.
Om huset: Ungdomskulturhuset Igdloo er etableret som et sted hvor unge kan
være og hvor de kan udøve forskellige aktiviteter herunder spille
musik. Der er et musikøvelokale i det nybyggede hus og der er doneret instrumenter til de unge allerede i 2017 i forbindelse med
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bevillingssum:

projektet 'Fremtiden tilhører os' / 'Siunissaq Uagut Pigaarput'.
Koncerten er både en kulturel og en social aktivitet. Dette ligger i
tråd med det, huset er bygget til og for: Nemlig inklusion af de unge
i social-kulturelle aktiviteter og et sted for de unge - uden alkohol og
med det formål at øge trivsel, livsmod og sammenhold blandt unge
i Tasiilaq.
3 personer deltager i projektet. 2 musikere og 1 lydmand. Desuden
deltager lokale interesserede i Tasiilaq.
Ansøger:

Petra Linda Clasen
Ilulissat

Ansøgt for:

Sermermiut Kulturhus
Avannaata Kommunia
Ilulissat

Formål:
Projekt:

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

Ansøger:

Lisbeth Hansen
Aasiaat

Ansøgt for:

Aasiaat Sømandshjem
Aasiaat
Juleafen 2021.

Formål:
Projekt:

Formål:
Ikke alle i vores by har mulighed, økonomi eller sociale relationer
til at fejre juleaften med god julemad, sang om juletræet, hyggelig
atmosfære og socialt samvær. Derfor slår vi dørene op denne aften.
Økonomi:
Sømandshjemmet står for alle udgifter i forhold til mad, drikkevarer,
mandelgaver, juleslik og småkager, gevinster til konkurrencer,
underhold samt julegaver til alle deltagere. Arrangementet er gratis
at deltage i, da en hyggelig juleaften ikke skal afhænge af folks økonomiske situation.
Aftenens indhold:
julemiddag med drikkevarer, dessert og kaffe med godter
juleevangeliet læses på dansk og grønlandsk
sang om juletræet, der synges både på dansk og grønlandske julesalmer
uddeling af julegaver
socialt samvær
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bevillingssum:

Deltagere:
De sidste år har der været en stigende interesse for arrangementet.
Deltagerne har blandt andet været:
ensomme eller socialt sårbare borgere i Aasiaat
personer, der ikke har økonomisk mulighed for at afholde juleaften
i hjemmet
familier med børn, hvor man vælger at holde jul på Sømandshjemmet uden alkohol for børnenes skyld
kostskole elever, der ikke har mulighed for at rejse hjem til jul
personer, der på grund af arbejde er i Aasiaat uden familie, blandt
andet søfolk og fiskere.
80 personer deltager i projektet.

Ansøger:

Mona Torp
Johanne Knudsen
Trine Hansen
Nuuk

Ansøgt for:

NANU BØRN
Nuuk

Formål:
Projekt:

Projekt julehjælp 2021.
Hvert år arrangerer NANU BØRN julehjælp til familier med børn bosat i hele landet og dette år er ingen undtagelse, selvom der har været skift i bestyrelsen hos NANU. Mit navn er Mona, og jeg har netop
overtaget driften af NANU efter dygtige Krissie. Julehjælpen er den
største motivation til at drive værket videre, og med denne ansøgning startes netop dette projekt.
NANUs rolle er at indsamle så mange midler som muligt. Disse midler fordeles således: 1.000 kr. pr. familie, samt 500 kr. pr. barn. Disse
midler omsættes til gavekort hos Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq
landet rundt. Gavekortet bruges så til indkøb til julen, således familier landet rundt kan fejre julen med lidt mere ro i maven og forhåbentlig rigtig glade børn. Gavekortet vil ikke kunne bruges til for eksempel alkohol, dette aftales med butikkerne. NANU har et rigtigt
samarbejde med butikkerne landet rundt, og deres hjælp og støtte
er med til at projektet forløber sig bedst muligt. NANU har ligeledes
gode kontakter i kommunerne og hos sundhedssektoren, der alle er
med til at få sat navne på dem der trænger til støtte.
Vi håber på at kunne indsamle nok midler til at kunne hjælpe 10 familier i hver by, og 5 familier i hver bygd, og har indregnet 2 børn pr.
familie i snit. Projektet afhænger af størrelsen af de indsamlede
midler. Indsamler vi det ønskede må, kan vi hjælpe 10 familier i hver
by og 5 familier i hver bygd.
Da jeg først for nyligt har overtaget NANU af Krissie har jeg endnu ikke adgang til banken. Dette regner jeg med kan lade sig gøre i løbet
af oktober, og det er sat i gang. Jeg kan derfor ikke sige hvor meget
NANU allerede har stående på kontoen til projektet, og kan derfor
ikke svare på størrelsen af NANUs andel i projektet. Julehjælpen afhænger dog af de midler vi formår at indsamle.
3 personer deltager som udfarende og stort antal fra flere lokationer
deltager i projekter.
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bevillingssum:

Ansøger:

Ane Jeremiassen
Akunnaaq

Ansøgt for:

Aadap Atuarfia
Akunnaaq

Formål:
Projekt:

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

Ansøger:

Haldora Grim Jensen
Jan Stryhn Pickersgill
Upernavik

Ansøgt for:

Upernavimmi Cross Fit-ertartut
Upernavik

Formål:
Projekt:

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

15.000

10.000

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

↓

239.000

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