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INDLEDNING 

 

Hermed fremlægger landsforeningen Neriuffiit Kattuffiats bestyrelse årsberetningen for året 2012 med 

beretning om driften af landsforeningen Neriuffiit Kattuffiat og hvordan det frivillige arbejde er gået i året 

2012.  

 

Som tidligere år er der i landsforeningen sket en hel del i året 2012 og vi håber at de samarbejdspartnere vi 

sender til får god information om året i landsforeningen. 

Udover lokalforeningerne vil årsberetningen blive sendt til følgende: 

Sundhedscentrene, firmaer og arbejdspladser vi samarbejder med, Departementet for sundhed, 

Kommunerne, politiske partier og enkeltpersoner.  

 

BESTYRELSEN  

 

Året 2011 startede med en bestyrelse med følgende konstituering:  
 

Forkvinde Johanne Olsen, Nuuk,  

Næstformand Marius Olsen, Sisimiut  

Kasserer Kristine Sandgreen, Aasiaat,  

Konsulenter for lokalforeninger er:  

I Nord: Fra Sisimiut nordover: Sofie Mathiassen ,Sisimiut 

I Syd: Fra Maniitsoq sydover: Rasmine Hansen, Qaqortoq 

Konsulen for samtalepersoner: Sara J. Brandt, Aasiaat, 

Suppleanter er Theo Kruse, Narsaq og Pavia Andreassen, Nanortalik  

 
 

 

 

 

Billede fra landsmøde 2010 

Fra venstre: Sofie Mathiassen, Johanne Olsen, Marius Olsen, Theo Kruse, 

Kristine Sandgreen Gedionsen, Rasmine Hansen, Pavia Andreassen og 

 Sara J. Brandt 
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BESTYRELSESMØDER 

I året 2012 har bestyrelsen afholdt 8 telefoniske betyrelsesmøder og 1 møde hvor de var samlet i Nuuk.  

 

EMNER OG BESLUTNINGER PÅ BESTYRELSESMØDER:  

 

På landsmødet i 2010 blev der bl.a. en beslutning om hvilke emner og indsatsområder der skal 

arbejdes med de næste 3 år og de var:  

 Landsforeningen skal have et selvstændigt hus 

 Styrkelse af samtalearbejdet 

 Rejser langs kysten for konsulenten af samtalepersoner. 

 Tættere samarbejde med patienthjemmet i Brønshøj 

 Nå ud til flere enkeltpersoner  

 Udgivelse af flere pjecer 
 At videresende vanskelligheder for sygdomsramte til de øverste politiske myndigheder 

  

 

Fra starten af året 2012 har bestyrelsen drøftet og besluttet følgende som de vigtigste:  

 

 Bikki P. Kleist , som har tilbudt at lave en avis for landsforeningen får besked om at bestyrelsen 

tager stilling til hendes tilbud når de samles til møde.  

 Det blev besluttet, at der gives en gave fra landsforeningen til det nye grønlandske patienthjem i 

København og hvad det skal være vil blive besluttet når de samles til møde. 

 Der er givet meddelelse om at der er lavet et digt og musik omhandlende Neriuffik og den er blevet 

afspillet i forbindelsen med en landsdækkende udsendelse fra lokalradion Tusaat Aasiaat gennem 

KNR onsdag d. 25.01.2012.  

Det blev meddelt at 6 pjecer er færdige med oversættelse og layout og der ventes på at den sidste 

bliver færdigjort, således at trykning kan startes.  

 

Følgende blev drøftet og besluttet på bestyrelsesmødet hvor de mødtes: 

Mødet blev gennemført i Nuuk d. 22.-23. Februar.  

 
 

 

 

 

 

Medlemmer i bestyrelsen: 

Stående: Marius Olsen, Johanne Olsen, 

Kristine Sandgreen, Sofie Mathiassen 

Siddende: Sara J. Brandt, Rasmine Hansen 

På mødet var vores kontordame Juliane Dalager 

referent og dirigent var Siverth Lynge. 
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 Årsberetningen for 2011 blev grundigt gennemdrøftet og rettet til og den blev derefter godkendt.  

 Drøftelse af prioritering af opgaver i landsforeningen for de næste 3 år.  

A. Ønsket om at konsulenterne kan rejse rundt blev drøftet. Bestyrelsen mener det er urealistisk da 

der ikke er afsat økonomiske midler til dette. Derudover vil konsulenterne skulle bruge deres 

egne feriefridage til det frivillige arbejde på sådanne rejser. På baggrund af landsforeningens 

nuværende økonomisk situation er ikke muligt at gennemføre sådanne konsulent rejser. 

B. Da landsforeningen arbejder for samfundet bør den have offentlig økonomisk støtte som andre 

landsforeninger. Det blev besluttet at dette bliver fremsat på landsmødet.  

C. Landsforeningen/Lokalforeningerne skal selv være opmærksom på i deres arbejde om der 

tilbydes kommunale kurser i foreningsarbejde.  

D. Følgende undersøges inden landsmødet 2013: Lovgivning for folkeoplysning (Landsforeningen 

undersøger) og Lovgivning på socialområdet. 

 

Forslag om det videre arbejde med et nyt kontor for Landsforeningen.  

Der er sendt en meddelelse til CSRG om hvor stort kontorlokale og arkivrum landsforeningen har 

behov for. Desuden er det meldt hvor stort et kontor der er ønskeligt. 

Bestyrelsen godkendte at landsforeningen stadig deltager i videre arbejde 

 

Derudover er følgende bl.a. besluttet:  

Forslag om at invitere formændene for Partier vedrørende familiemedlemmer som patient-

ledsagere 

Møde med partiernes formænd blev udsat da det er nødvendigt at drøfte det i bestyrelsen. Det blev 

besluttet at gennemføre mødet senere. Emner til mødet bliver gennemdrøftet.  

 

Evaluering af samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse vurdering af udmeldingen.  

Der er et ønske om en evaluering og vurdering af de gode og de dårlige ting indtil nu ved 

udmeldelsen fra Kræftens Bekæmpelse. Derfor er det besluttet at der bliver en redegørelse på 

landsmødet 

 

Det blev besluttet at støtte Søren Alaufesens musikudgivelse.  

 

Ansøgning om økonomisk støtte til udgivelse af en DVD til en sang om Neriuffik. Ud af 

regnskabet for udgivelsen af DVD på 35.000,00 kr. er 10.000,00 kr. godkendt som til tilskud fra 

landsforeningen. (Tilskuddet er senere blevet forhøjet). 

 

Der er en tradition på Allerhelgens Dags gudstjeneste i Danmark med at nævne navnene på de døde i 

løbet af året og denne tradition vil landsforeningen foreslå gennemført også i Grønland 

Det foreslåede bliver sendt til Biskoppen. 

 

Resten af beslutningerne kan læses i referatet fra mødet d. 22.-23. Februar 2012  

 

På bestyrelsesmøderne for resten af året blev følgende drøftet og besluttet:  

 
Teksten til papiret til uddeling til bidragsydere blev der enighed om skal være:  
”Livets vej er foranderligt” 

Baggrunden for udseendet af papiret til bidragyderne til større beløb forklarede Johanne at livet altid går op og ned 

og hen og derfor synes hun at billedet dækker dette. 

Dette blev godkendt af alle i enighed.  



6 
 

Ved udarbejdelsen af en særskilt avis for landsforeningen blev følgende foreslået som navn til avisien 

fra journalisten til avisen: Vores liv. 

Forslaget blev ændret og navnet bliver: Nyheder fra Neriuffiit Kattuffiat. 

Hvad skal der gives som gave til det nye Grønlandske patienthjem i København?  
Indvielsen foregår d. 11. Maj 2012.  

Det blev besluttet at landsforeningen giver 25.000,00 kr.  

Efter drøftelse på samlingsmødet er følgende undersøgt vedrørende en telefonlinie:  

Sara J. Brandt har undersøgt sagen og har henvendt sig til Paarisa for at høre om telefonlinierne 146 og 

141 kan bruges af kræftpatienter og deres pårørende. Dette blev ikke godkendt, da disse telefonlinier bruges 

af misbrugte børn og unge og kun bruges også af selvmordstruede og familie til døde af selvmord. Hun er 

dog blevet opfordret til at Neriuffik som en stærk organisation selv kan oprette telefonlinier efter at man 

finder frivillige at samarbejde med. Sara arbejder videre med at undersøg sagen. 

Planlægning af kursus for samatalepersoner.  

Bliver gennemført i Nuuk 22. 23. 24. Mao og der bliver deltagere fra Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut, 

Nuuk, og fra Qeqertarsuatsiaat. Der bliver et tilbud til personalet fra Sana om deltagelse i kurset. 

 
 

 

 

 

 

Der er forslag om at landsforeningen selv køber en billet hos Air Greenland som præmie ved salg af 

lodsedler i forbindelse med landsindsamlingen.  
I forbindelse med landsindsamlingen vil landsforeningen som forsøg i år for første gang selv købe 2 billetter 

fra  Air Greenland som skal bruges som gevinst til salg af lodsedler. Hver lodseddel vil koste 50,00 kr.-og 

lodsedlerne bliver trykt og vil blive fremsendt til lokalafdelingerne. 

Landsforeningen har også fået doneret en skibsrejse for 2 fra i kahyt. Rejsen kan foretages på alle Arctic 

Umiaq Lines ruter d.v.s. fra Ilulissat til Qaqortoq. Dette bliver ligeledes som lodseddel over hele landet og 

også koste 50,- kr. for hver lodseddel 

 

Konsulent for samtalepersoner Sara J. Brandt og vores kontordame deltog i landsmødet i Kræftens 

Bekæmpelse i DK. Og vores kontordame deltog i den officielle åbning af det nye Grønlandske Patienthjem 

og har videregivet en check på 25.000, kr. Sara J. Brandt deltog ikke p.gr.a . en trafikal forsinkelse.  

 

Forslag til godkendelse af ansøgning om det resterende beløb i udgivelsen af Søren Alaufesens DVD.  
Det blev besluttet at landsforeningen dækker det sidste beløb ved CD/DVD udgivelsen. De, er arbejder med 

udgivelsen får besked om at fortsætte arbejdet med CD/DVD-en. Det er godkendt at tildele 5.500,00 kr. 

Lodsedler. 

Det blev besluttet ar arbejdet med fremstilling af lodsedler til landsindsamlingen bliver sørget for af 

kontoret og Sara J. Brandt.  

Eventuelt.  
Deloitte har meddelt at det er yderst kritisabelt at nogle medlemmer i landsforeningen ikke betaler 

kontingent.  

 

Forslag fra Direktoratet for Sundhed om en Partnerskabsaftale mellem Neriuffiit Kattuffiat og 

Direktoratet for Sundhed  
Forslaget til aftalen bliver sendt tilbage med godkendelse hvor navnet Neriuffiit Kattuffiat bliver indsat og 

lokalafdelingerne får meddelelse om at kunne være behjælpelige.  
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Høring om avisen Tusaat Peqqippoq (Er rask).  

Initiativtager til Tusaat Peqqippoq har henvendt sig til landsforeningen med ønske om samarbejde og 

annoncering i avisen. Dette glæder bestyrelsen sig over.  

 

Forslag om samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i DK.  

Forkvinden har i sommers i forbindelse med sit ophold i DK været på besøg i Kræftens Bekæmpelse og har 

holdt møde med drøftelse af forskellige samarbejdsmuligheder. Det blev besluttet at melde besked om, hvilke 

initiativer bestyrelsen går ind fo.   

 

Ønsker fra informationsmødet i Det Grønlandske patienthjem.  

Der bliver en instruktion i hvordan det Grønlandske Patienthjem selv kan udskrive pjecer fra landsforenings 

hjemmeside. De kan så udskrive alt efter behov.  

Landsforeningens vedtægter bliver fremsendt og vil blive som opslag som alle kan læse.  

Visit-kort bliver fremsendt til hjemmet, når Sara har udarbejdet den 

 

Eventuelt.  
Uddeling af legater blev drøftet. Sommertider ser vi ansøgninger om legattildeling hvor der er spredning til 

flere organer f.eks. fra nyre til lunger eller fra mavesæk til lunger. Der har været spørgsmål om legatet kan 

tildeles to gange i sådanne tilfælde. Det blev besluttet at det kun i tilfælde af, at der er tilbagefald i 

sygdommen der tildeles legat 2. gang.  

 

5. september 2012: 

Landsindsamling  
   Overskriften LAD OS HJÆLPE HINANDEN blev der enighed om 

   Beløb man satser på blev 700.000,00 kr. 

   Der bliver salg af lodsedler  

    Landsstyremedlemmet for Sundhed bliver spurgt om hun vil være protektor for landsforeningen. 

    meddelelser i pressen til f.eks. Sermitsiaq/AG og KNR Radio og Tamassa  KNR TV  

   Der er et ønske om synlighed. 

 

Udgivelse af de nye pjecer.   
Når de nye pjecer er klar vil de blive fremlagt offentligt i Aasiaat.  

 

Èn der har foreslået at oprette Neriuffik i Facebook vil blive kontaktet og der er krav om at der er én 

der kan deltage i administrationen fra landsforeningens side. 

Der er et spørgsmål om tillid til systemet.  

 

Der vil blive stillet spørgsmål om kontoret kan deltage i administreringen af hjemmesiden efter 

behov. Hjemmesidefornyeren bliver spurgt. 

 

Søren Alaufesens arbejde blive rudgivet aom CD i første omgang og vil senere blive udgivet som 

DVD.  

 

Aflønning af oplæser til pjecer indspillet gennem Tusaat Aasiaat  
Oplæseren får 2.000,- kr for indspilning af oplæsning af de udgivne pjecer. Det har bestyrelsen 

besluttet.  

 

Telefonindsamling vis Tele Greenland er allerede åben.  

Telefonindsamlingen er startet, dog med en beklagelig forsinkelse.  

 

Det er drøftelser og beslutninger der har været i bestyrelsen i løbet af 2012. Der har været mange 

opgaver at tage stilling til i bestyrelsen, så arbejdet i bestyrelsen har været indholdsrig.  
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Nedenfor kan læses begivenheder i løbet af året beskrevet med billeder.  

 

DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KRÆFTENS BEKÆMPELSE.  
 

Som hvert år har Kræftens Bekæmpelse i DK inviteret 1 deltager fra landsforening til deres 

repræsentantskabsmøde.  

Det blev besluttet at konsulenten for samtalepersoner Sara J. Brandt og vores kontordame Juliane Dalager 

deltager på mødet.  

Repræsentantskabsmødet i Kræftens Bekæmpelse skete heldigvis i i samme periode som det officielle 

åbning af det nye Grønlandske Patienthjem i Omøgade i København. Deltagerne til repræsentantskabsmøde 

blev ramt af dårligt vejr, så Sara J. Brandt nåede ikke frem til det officielle åbning i Omøgade, men deltog i 

repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse. Juliane Dalager nåede frem til det officielle åbning og 

læste hilsenen fra Neriuffik.  

 

KURSUS FOR SAMTALEPERSONER I MIDTGRØNLAND.  
 

Kursus for samtalepersoner i Midtgrønland blev gennemført på Sømandshjemmet i Nuuk i dagene og 

instruktøren var psykoloq Naja Lyberth.  

 

 

 

 

 

Kursusinstruktør Naja Lyberth Kusister:  

Fra Maniitsoq: Hansignaaraq 

Fra Kangaamiut:  

Fra Nuuk Juliane Dalager 

Fra Sisimiut:  

Og  => 

 

 

 

 

 

Fra Nuuk:  

Johanne Olsen og Karen Josefsen.  

Samtaleøvelse 
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Forøgelse af kursusdagene med en ekstra dag blev meget positivt modtaget.  

Planlægningen af kurset blev varetaget af konsulenten for samtalepersoner Sara J. Brandt og vores 

kontordame Juliane Dalager. Ve takker for deres arbejde.  

 

 

SAMARBEJDE MED DET GRØNLANDSKE PATIENTHJEM I DANMARK  
 

Landsforeningen har et tæt samarbejde med det Grønlandske Patienthjem på Omøgade i København . Dette 

sker især i tilfælde af at beboere med kræft søger tildeling af og får tildelt et legat, hvor vores kontordame og 

socialrådgiveren i det Grønlandske Patienthjem har et direkte samarbejde.  

 

I sommers besøgte forkvinden i forbindelse med sin rejse til Danmark Patienthjemmet og gav information 

om landsforeningens arbejde.  

Informationsmødet blev afholdt d. 5. Juli 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle af deltagerne på informa-

tionsmødet 

Kantinen som man let kan 

komme til. 

Én mands værelserne hvor det 

er muligt at have overnattende.  

 

 

Høringssvar fra landsforeningen vedrørende Inuuneritta blev sendt til Naalakkersuisut.  

 

UNDERSKRIVNING AF ET SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DIREKTORAT FOR SUNDHED 

OG LANDSFORENINGEN.  

 

Neriuffiit Kattuffiat og Direktoratet for Sundhed har lavet en partnerskabsaftale.  

Underskrivningen af aftalen foregik i dejlig atmosfære d. 2. Oktober 2012 
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Johanne Olsen og Landstyremedlem  For Sundhed Agathe Fontain 

 

 

LANDSINDSAMLING 

I året 2012 foregik landsindsamlingen søndag d. 7.otkber 2012. 

Mange af lokalforeningerne og de tilknyttede bygder deltog som sædvanlig 

Overskriften for indsamlingen i 2012 var ”Lad os arbejde sammen” og man satsede på at indsamle 

700.000,- kr i alt. .  

 

 

Følgende er indtjeningen i lokaforeningerne, i byer og bygder, i Nord og Syd og andre former . Som 

sammenligning er tallene fra 2011 skrevet med.  
 
 
 
 

Hvor 2011 2012 
I Syd: Fra Nanortalik til  
Maniitsoq 

 
427.101,00 kr 

 
284.356,45 kr 

I Nord: Fra Sisimiut til  
Siorapaluk 

 
260.746,75 kr 

 
275.451,72 kr 

Telefonindsamling Indsamling 
lykkedes ikke  

 

Fra enkelte personer  1810,50 kr 2070,00 kr 

 

I alt  

 

689.658,25 kr 

 

561.878,17 kr 
 
 

Nedgangen for indtægterne i indsamlingen i år skyldes primært det meget dårlige vejr på indsamlingsdagen 

på mange af indsamlingsstederne. Der har været slud og meget blæsevejr som er gået ud over hus til hus 

indsamlingen og bingoindsamlingen.  

 

Hvor meget de enkelte indsamlingssteder har samlet ind kan ses i landsforeningens reviderede 

regnskaber.  
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Billeder fra landsindsamlingen i Nuuk:  

 
 

 

 

 

 

 

Ved indsamlingen fra hus til hus 
deltog landstingsmedlemmer i partiet 
Demokraterne f.eks. Jens B. 
Frederiksen.  
Ved optællingen deltog Else Egede 
Lynge 

Koordinatoren for indsamlingen i 

mange år er Gunnar Petersen og 

medhjælpenren er Augustine 

Fleischer 

Igen i år sponsorerede Grønlands-
banken 1 times åbningstid ved 
mønttælleren for at tælle de 
indsamlede mønter ved hus til hus 
indsamlingen i Nuuk. 

 

 

 

VI TAKKER AF HJERTET ALLE DER HAR HJULPET, GIVET ET 

BIDRAG OG ALLE BIDRAGYDERNER PÅ. 

 

Protektoren for landsindsamlingen i år er landstyremedlem for 

sundhed agathe fontain 
 

Trækningen af lodsedlerne blev foretaget på landskontoret hvor vores samarbejdspartner ved layout af 

pjecer Najaraaq Schmidt trak vindernenumrene. Hun er ejer af firmaet NUISI og hun var assisteret af vores 

kontordame Juliane Dalager.  

 
 

 

 

 

 

 

LOKALFORENINGER  

Enkelte personer er medlemmer i Neriuffik gennem lokalforeningerne. Kontingentbetalinger indgår i 

lokalforeningens økonomi. Størrelse af kontingent bliver fastsat på landsmødet og ved landsmødet blev det 

besluttet at kontingentet skal være 50,- kr. for enkeltpersoner og 1.800,-kr for lokalforeninger.  

Flere lokalforeninger har en særskilt afdeling der samler ind til tilskud som kan søges til rejser for 

pårørende. Der kan indhentes information fra lokalforeningen i Aasiaat som har kørt dette i flere år. 

Der afholdes et telefonmøde årligt med lokalforeningernes formænd delt i Syd og Nord.  
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Lokalforeningerne har forskellige arrangementer i løbet af året i deres by/bygd. 

 

Den vigtigste aktivitet er deltagelse i den årlige indsamling. Derudover er der følgende arrangementer 

forskellige steder: 

Optog med fakler og stearinlys – samtalegrupper for samme sygdom – diskussionsaften –deltagelse i en 

kulturnat – informationsarrangement i byen/bygden – Møder med sundhedspersonale o.a.. 

 

Deltagelse af Aasiaat lokalforeningen i Kulturnatten:  

 
 

 

 

 
Der var opkrævning af medlemskontingent  Pjecerne blev fremlagt 

 

 
 

 

 

 
På powerpoint blev der fremlagt information 

om tildelte legater. 

Der var salg af kaffe/te og kager. 
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Vores kontordame Juliane/Arnajaraq og hendes 
barnebarn Cecilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentliggørelse af nye pjecer.  

Offentliggørelsen af nye pjecer blev gennemført af lokalforeningen Neriuffik i Asasiaat. Dette foregik i 

forsamlingshuset i Aasiaat d. 26. November hvor alle interesserede kunne deltage og der deltog flere 

politikere.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De nye pjecer som blev offentlig-

gjort.  

 

Der blev serveret noget godt til 

ganen.   

Der blev afholdt debat. 

 
 

 

Foreningsdag i Nuuk 

Foreningsdag blev gennemført 
d. 24. november 2012 i Godt-
håbhallen hvor Neriuffik deltog. 
Der var arrangement af forskel-
ligt hele eftermiddagen og 
mange foreninger deltog for at 
informere om deres forening.   
 
 
 
 
 

 

Neriuffiit Kattuffianni immikkoortortaqarfiit 
ukiumut akiliutigisarpaat 1.800,- kr. 
Inuit ataasiakkaat immikkoortortaqarfinnut 
ilaasortaanerminni akiliutigisarpaat ukiumut 50,-kr.  
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Følgende pjecer blev offentliggjort:  

 Amikkut kræfteqarneq - Hudkræft 

 Illissakkut kræfteqarnaq - Livmoderkræft 

 Imerajummi kræfteqarneq - Lymfekræft  

 Tartukkut kræfteqarneq - Nyrekræft 

 Torlukkut kræfteqarneq – Kræft i struben 

 Ataata anaanaluunniit kræfteqalerpat  - Når far eller mor får kræft 

 Asasaq toqukkut qimaguppat – Når én man elsker dør 

Oversætter er Else Noahsen Olsen 

Layout og billeder Najaaraq Schmidt , Nuisi Grafik,  

Korrektur og billeder Johanne Olsen. 

 

Pjecerne er fremsendt til lokalforeningerne, Dr. Ingrids Hospital , sundhedscentrene langs kysten, Det 

grønlandske patienthjem i DK, Kræftens Bekæmpelse, biblioteker og andre interesserede.  

 

LEGATER  

  
 

I løbet af hvert år bliver der uddelt legater til kræftramte der søger legatet med lægelig dokumentation.  

 

Man kan forvente at antallet af kræftramte første gang er lidt anderledes end de tal der foreligger i 

sundhedsvæsenets opgørelse da ikke alle kræftramte søger om legat fra Neriuffik. Da de fleste af de 

kræftramte gør brug af muligheden med en ansøgning kan man have tillid til tallene hos Neriuffik og de 

viser at antallet af tilfælde af kræft i Grønland er stigende. 

Ved ansøgning ved sygdom af kræft 1. gang tildeles der 3.000,- kr , ligeledes samme beløb ved sygdommen 

kræft 2. gang. Der tildeles legat til børn på 1.500,kr.  
 
 

 

 

Tildeling første gang  

 

Hvor Antal 2011 Antal 2012 
 
Hele landet   

 
143 

 
427.500,00 kr 

 
144 

 
430.500,00 kr 

 

Tildeling 2. gang 

 

Hvor Antal 2011 Antal 2012 
 
Hele landet 

 
14 

 
42.000,00 kr 

 
21 

 
63.000,00 kr 

Antal af alle 
tildelte legater : 

 
157 

 

 
427.542,00 kr 

 
160 

 
493.500,00 kr 

 
 

Nedenfor kan man læse hvor mange der har fået tildelt legater, fordeling af antal kræftformer og fordeling af 

sygdomsramte i byer. De nederste farvelagte informationer er udarbejdet af konsulenten for samtalepersoner 

Sara J. Brandt, Aasiaat..  
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Informationer er lagt som bilag til denne årsberetning. Se de sidste 2 sider.  

SÆRLIG ØKONOMISK STØTTE TIL LANDSFORENINGEN 
 

Økonomisk har det været godt for landsforeningen i 2012. Kurset for samtalepersoner i 2012 blev støttet fra 

Tips og Lotto med 30.000,- kr. samtidig med at udgivelsen af pjecerne og blev støttet med 60.000,- kr. 

Driften af landsforeningen blev støttet med 75.000,- kr. Fra Paarisa blev der givet støtte på 150.000,- kr. og  

Vi takker for alle de indkomne penge, da det hjælper meget på vores arbejde.  

Resten af indtægterne ses på side 8.  

Det af Deloitte & Touche reviderede regnskab for landsforeningen kan rekvireres fra vores kontor.  

 
 

AFSLUTNING 

Dette er beretningen for år 2012 i landsforeningen Neriuffiit Kattuffiat, hvor der skete meget i løbet af året. 

Vi takker alle frivillige, der har arbejdet med for at hjælpe. Vi ønsker alt godt for de kræftramte og deres 

pårørende. Vi har alle der tabte kampen mod kræft i tankerne og vil altid ære deres minde.  

Vi ønsker at landsforeningen Neriuffiit Kattuffiat også vil gå positivt næste år, da vi er klar over at det 

frivillige arbejde bør stadig forøges.  

 

På vegne af bestyrelsen i landsforeningen Neriuffiit Kattuffiat   Johanne Olsen, forkvinde 

 

 
                                            NERIUFFIIT KATUFFIAT 
                                            Nappaammik kræftemik akiuiniarfik –  
                                            Kræftens Bekæmpelse i Grønland 
                                            Aqqusinersuaq 48 A  
                                            Box 1546, 3900 Nuuk – Mobil 49 04 89 – Fax 31 25 04 
                                            Mail: neriuffik@greennet.gl  
                                            Nittartagaq: www.neriuffik.gl  

Allaffik nalinginnaasumik suliffiup iluani ammasarpoq.
 

mailto:neriuffik@greennet.gl
http://www.neriuffik.gl/

