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INDLEDNING 

 

Hermed fremlægger landsforeningen Neriuffiit Kattuffiats bestyrelse årsberetningen for året 2013 med 

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

2013.  

 

Som tidligere år er der i landsforeningen sket en hel del i året 2013, og vi håber at de samarbejdspartnere vi 

sender til får god information om året i landsforeningen. 

I året 2013 er der gennemført et landsmøde som gennemføres hver 3. år og landsmøde foregik d. 27. og 28. 

april.  

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 2013 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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På landsmødet d. 27.-28. april 2013 blev følgende medlemmer og 2 suppleanter valgt til 

bestyrelsen: 
 

 

 
 

Bagerst fra venstre: Helga Z. Mølgaard, Sara J. 

Brandt, Johanne Olsen, Johan Olsen, Lukas 

Stephensen 

Siddende: Rasmine Hansen, Kristine S. Gedionsen,  

Karoline Biilmann    

 

 

 

BESTYRELSESMØDER 

I året 2013 har bestyrelsen før landsmødet afholdt 2 telefonmøder og efter landsmødet 3 telefonmøder . 

Derudover har de afholdt et møde, hvor de mødtes.  

 

BESTYRELSENS DRØFTELSER OG BESLUTNINGER PÅ BESTYRELSESMØ-

DERNE  
 

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 

 

 

På landsmødet i 2013 blev der ligeledes bl.a. en beslutning om hvilke emner og indsatsområder der 

skal arbejdes med de næste 3 år og de var: 

 

 Der skal gennemføres flere oplysningstiltag byvis.  

 Der skal arbejdes for en medvirken til og påvirkning af Kræftplanen 
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 Følgende ligeledes: Forøgelse af tilbud, mere synlighed af tiltag, mulighed for indhentning af 

informationer gennem IT skal opnås.   

 Der er et ønske om at blive indlemmet i finansloven. 

 Forøgelse af medlemstallet således at Neriuffik kan blomstre op og bliver mere synlig. Man skal ikke 

vente på at blive syg for at blive medlem. Ligesom S.I.K. bør Neriuffik indføre medlemskab for at 

kunne opnå tildeling af et legat.  

 I løbet af de næste tre år skal der arbejdes for oprettelse af en konsulentstilling, hvor vedkommende 

rejser langs kysten. For realisering af dette søges der om økonomisk støtte.  

 Der bør være fokus på andre arbejdsgrupper, der samler ind til kræftramte og der skal sikres at 

grupper som Neriuffiks venner hører ind under Neriufik.  

Fra starten af året 2013 indtil landsmødet blev følgende bl.a. drøftet og besluttet:  

9. Januar 2013:  

- Grønlandsbanken donerede 25.000,00 kr. til landsforeningen. 

- Der blev endelig en meddelelse om at man var færdig med arbejdet i Aasiaat, dvs der udgives en 

dvd og den vil blive udgivet som cd senere på året. 

- Landsmødet afholdes 2. og 3. maj i Nuuk.  

- Landsforeningens hjemmeside skal fornys og webmasteren skal skiftes ud. 

- I samarbejde med KRK (Røde Kors i Grønland) er arbejdet med at få et nyt kontor ved at være 

på plads, således at man har erhvervet det gamle Ole´s Varehus. Vi forventer at flytte kontoret i 

slutningen af marts måned. Der bliver forespørgsel om husleje og tilstand af huset. 

- En taxachauffør i Ilulissat har meldt at donere 25 øre for hver taxakørsel i byen fra januar til 

juni måned og sende beløbet til landsforeningen, og han forventer at kunne give i alt 10.000,-kr i 

løbet af perioden. Alle var taknemmelige.  

 

Følgende blev drøftet og besluttet på bestyrelsesmødet hvor de mødtes: 

Mødet blev gennemført i Nuuk d. 7.-8. Februar.  

 

 Årsberetningen for 2012 blev grundigt gennemdrøftet og rettet til og den blev derefter godkendt til 

fremlæggelse til landsmødet.  

 Opgaver for Landforeningen og lokalforeningerne i 2013 blev gennemarbejdet med prioritering og 

vil blive sendt til lokalafdelingerne.  

 Der blev gennemført en planlægning af landsmødet.  

- Forslag til punkter til fremlæggelse blev drøftet og der blev enighed om hvordan de skal 

fremlægges.F.eks. blev flere forslag fra Sisimiut gennemdrøftet. 

- Forkvinden forespørger, hvem man ønsker at have som fordragsholdere på landsmødet. 

- Den evt. deltager fra Kræftens Bekæmpelse vil blive bedt om en fremlæggelse.   

- Selvstyrets Naalakkersuisoq for Sundhed vil blive spurgt om det videre forløb af kræftplanen.. 

- Information om uddelte legater vil blive fremlagt.  

- De af landsforeningen udgivne pjecer øsnkes synliggjort meget mere. Ligeledes er det nødvendigt 

at synliggøre de mange opgaver der gennemføres i landsforeningent. 

- De mange der arbejder for landsforeningen er frivillige.  

- Partnerskabsaftalen med Departementet for Sundhed bliver fremlagt og tydeliggjort. 

- Derudover vil fagforeningernes organisation SIK blive bedt om at fremlægge socilafonden  
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 Forslag fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende rådgivning af sygdomsramte. 

På baggrund af samtalen sidste sommer mellem forkvinden og Laila Walther fra Kræftens 

Bekæmpelse er forslag om videreførelse af forslaget. Der ønskes en oprettese af et rådgivningscenter 

og man agter at henvende sig til Naalakkersuisut og ønsker det inddraget som en del af Kræftplanen. 

 Landsindsamlingen bliver gennemført d. 01.09.2013  

Der bliver en henvendelse til Politimesteren om dagen kan være 2 dage eller én uge.  

Overskriften i år er : Lad os arbejde sammen endnu mere.  

Beløb der skal nås:  1 mill. kr. 

 Evaluering af salg af lodsedler i 2012. Hvor stor var indtægen og hvordan var styringen i 

lokalafdelingerne.   

Indtjeningen af lodsedlerne i 2012 vurderes til at være for lidt. F.eks blev annonceringen ikke 

gennemført i KNR selv om det var blevet lovet med en lodtrækning i KNR-TV.  Det er derfor 

nødvendigt at tydeliggøre salget og gennemføre det med de erfaringer man har.  

Produktion af lodseddel gennemføres af kontordamen og kommende kasserer, der bliver valgt til 

landsmødet.  

 Information om de tildelte legater for 2013 gennem fremlagt. Detaljerne kan læses i bilaget til 

denne årsberetning.  

 Evaluering af en uændret tildeling af legatet:  

På mødet blev det besluttet at der ikke tildeles legat til kræftramte 2. gang fra og med 01.03.13. 

 Hvilke pjecer skal oversættes og hvilke skal genoptrykkes.  

Når bånd brister – Leukæmi blev besluttet at oversætte. 

Efterladt – Træthed  – og andre, der er mangel på er meget nødvendige at genoptrykke. 

 De næste kurser for samtalepersoner for i år og næste år og hvor de skal gennemføres blev 

besluttet.  

Konsulenten for samtalepersoner orienterede om at næste kursus bliver gennemført i Nordgrønland 

i august eller september måned og at hun sørger for kontakt til de psykologer, der har gennemført 

kurserne de sidste år. 

 
 

 

 

 

 

 

 Regnskab for landsforeningen i 2012 og budget for 2013.  

Til de lokalforeninger, der ikke har betalt til landsforeningen vil blive bedt om at betale for årene 

2011-2012 og 2013 for at kunne deltage på landsmødet.  

Der vil blive undersøgt hvilken bank der giver mest udbytte af indestående. 

Regnskaberne for 2012 blev afleveret til Deloitte til revision og de vil blive bedt om et udkast i 

slutningen af marts måned. 

Senest i midten af april skal regnskabet være færdigt. 

Regnskaberne for 2011 udført af Deloitte blev godkendt.  

Drøftelse af budget for 2013 blev udsat til næste betyrelsesmøde,da der skal undersøges flere ting.  
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 Status på fornyelsen af hjemmesiden.  

Allan Iversen har henvendt sig og vil udarbejde en ny hjemmeside. Han og forkvinden har holdt 

flere møder og der blev aftalt i januar måned at fornyelsen skal gennemføres.  

Der er allerede oprettet en Facebook side for landsforeningen, og når man er blevet enige om hvad 

den kan indeholde vil den blive offentgjort. 

Betaling af medlemskontingent via hjemmesiden bliver undersøgt. 

Derudover vil det blive undersøgt om der kan være salg af artikler/varer via hjemmesiden.  

 Skal der udgives en Neriuffik avis igen? 

Udgivelse af en særskilt avis kan ikke siges at være en succes, da omkostningerne var alt for store, 

men avisen så flot ud. 

Trykning af avisen blev betalt særskilt af landsforeningen. 

Udgivelse af avisen blev stoppet, da tiden, der blev brugt med hjælp til indholdet blev alt for 

omfattende. 

Nyheder fra landsforeningen udgives i marts måned udarbejdet af forkvinden.  

3. marts 2013:  

 Den kommende nye kontor i det gamle Oles Varehusi blev besøgt af kontordamen og forkvinden 

fredag d. 22. Marts. Ombygningen er stadig i gang og bliver stadig et omfattende arbejde.  

 Onsdag d.  27. Marts blev Søren Alaufesens CD udgivet og Atlantic Music offentliggjorde at den nu 

kan købes. Om aftenen var der indslag i Qanorooq om det.  

 I forbindelse med det første kom forkvinden med information vedrørende det nye kontor og at 

indflytningen bliver rykket fra 1. april til 1. maj. 

 Oversættelsen af årsberetningen for 2012 til dansk er blevet færdiggjort udført af forkvinden. Den 

bliver fremsendt til f.eks.  Kræftens Bekæmpelse og andre samarbejdspartnere af landsforeningen. 

Filen bliver fremsendt til Det Grønlandske patienthjem i DK.. 

 Planlægning af landsmødet blev færdiggjort med f.eks. korrektioner til revisionen af regnskabet for 

2012 og den endelige gæsteliste.   
 

Landsmødet blev gennemført  
  

Lørdag d.  27. april og søndag d. 28.april 2013 

På Sømandshjemmet i Nuuk 
 

Landsmødet blev gennemført ifølge § 5 stk. 7 i landsforeningens vedtægter og denne lyder således:   
 

Stk. 7. 

Landsmødets dagsorden skal indeholde: 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Bestyrelsens beretning for den foregående periode til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af regnskab for de sidste 3 år til godkendelse 

5. Drøftelse af indkomne forslag. 

6. Drøftelse af de kommende 3 års aktiviteter. 

7. Fastsættelse af kontingent af de kommende 3 år 

8. Valg af bestyrelsen og suppleanter. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig selv  

9. Valg af statsautoriseret revisor. 

10. Eventuelt 
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Referatet fra landsmødet er fremsendt til deltagerne og til alle lokalforeningerne. Den kan rekvireres 

ved hendendelse til landskontoret 
 

Til landsmødet var der 19 deltagere fra 8 lokalforeninger, 1 fra kontoret og 1 dirigent.  

Følgende blev fremlagt og godkendt bl.a.:  

Årsberetningerne for 3 år - 2010-2011-2012 - blev fremlagt og godkendt.  

Regnskaber for 3 år - 2010-2011-2012 – som var revideret af en statsautoriseret revisor blev fremlagt og 

godkendt.  

Punkter til drøftelse fremsendt af følgende blev drøftet og taget beslutning om:  

Landsforeningen, følgende lokalforeninger: Upernavik, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit Sisimiut. 

Kurser for samtalepersoner 

Legater 

Lokalforeningernes støtte til forskelligt.  

Drøftelse af de kommende 3 års aktiviteter. 

Under punktet blev deltagerne bedt om at drøfte forslag i grupper, hvorefter forslagene blev prioriteret og 

besluttet i plenum til sidst. De kan læses på side 4/5.  

Forøgelse af landsforeningens brug af de elektroniske medier.  
 

Under Fastsættelse af kontingent af de kommende 3 år blev det besluttet at lokalforeningernes 

kontingent til landsforeningen er 1.800,-kr, medlemskab for enkelte personer er 50,- kr og firmaer 500,- kr.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Så er mødelokalet klar 

 

Deltagere fra Nord 

 

Naalakkersuisoq/Landsstyremedlem 

for Sundhed Steen Lynge 
 

 

 

 

 

 

 

Deltagere fra Midt 

 

Deltagere fra Syd 

 

Nogle af de fremlagte papirer 

 

Billedet af de nye medlemmer og suppleanter i bestyrelsen kan ses på side 4 og de blev konstitueret 

som følgende:  

Forkvinde Sara J. Brandt 

Næstforkvinde Johanne Olsen 

Kasserer Kristine S. Gedionsen 

Konsulent for samtalepersoner Helga Z. Mølgaard 

Konsulent for lokalforeninger i Nord. Johan Olsen  

Konsulent for lokalforeninger i Syd. Rasmine Hansen 
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1. suppleant. Lukas Stephensen 

2. suppleant. Karoline Biilmann 
 

Valg af en statsautoriseret revisor 

Deloitte & Touche blev valgt som revisorer for de næste 3 år.  
 

Under eventuelt blev der udtrykt et stort tak til medlemmer i bestyrelsen der trækker sig tilbage  

Sofie Mathiassen og Marius Olsen 
 

1. maj fik landsforeningen et nyt kontor.  Efter i flere år at have haft et stort ønske om at få 

kontorfaciliteter i midtbyen lykkedes det endelig.  

Det nye kontor er i det gamle Oles Varehus og har kontorfællesskab med flere NGO organisationer.  

Indvielsen af kontorerne blev gennemført d. 20. juni 2013.  

 
 

 

 

 

 

Efter landsmødet gennemførte det nye bestyrelse 5 telefonmøder resten af året. Følgende blev bl.a. drøftet 

og taget beslutninge om:  
 

17. juni 2013:  

Der blev meddelt at der gennemføres en planlægning af landsindsamlingen d. 1. september.  
 

26. august 2013:  

En henvendelse om en indsamling i Nuuk Center lignende Knæk Cancer blev fremlagt og der blev enighed 

om at godkende henvendelsen som skal ske 1.-2.-3. november, da det vil være værdifuldt for 

landsforeningen.  

Af forskellige årsager og efter flere udsættelser er indsamlingen blevet udsat til at foregå 1. marts 2014..  

Forskellige, der har doneret penge:  

 KNI ved gennemførelse af løb: 30.810,- kr. 

 Et Taxafirma i Ilulissat, sidst indsat: 1054,-kr. 

 Grønlandsbanken gav 2000,-kr. ved indvielsen af kontoret. 

Der planlægges et kursus for samtalepersoner i Nordgrønlnd til at foregå i uge 38 i dagene: 

 20.-21.-22. september 2013.  

Dette planlægges til at foregå i famiecenteret i Ilulissat.  
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9. september 2013:  

 Avisen Sermitsiaq har som donation til landsforeningen betalt for alle annoncer med et beløb 

på over 50.000,00 kr.  

 Beløbe fra Lions Club er blevet overført til Atlantic Music. 

 Der ønskes en tydelig forklaring af Søren Alaufesens udgivelse. 

 Indsamlingen udført af IKUALA til fordel for pårørende giver merarbejde for 

landsforeningen. 

  

Der blev enighed om at landsforeningen bør reagere. 

Når lokalforeningerne udtaler sig til pressen er det meget ønskeligt at det er noget landsforeningen kan svare 

på, da det er landsforeningen der skal besvare spørgsmål i tilfælde af at lokalforeningen giver forkerte 

oplysninger. 

Forkvinden i landsforeningen Sara J. Brandt udarbejder en skrivelse til alle lokalforeninger med tydelig 

forklaring på, hvad pengene bruges til i forbindelse med landsindsamlingen. 

Antal deltagere og hvorfra til kurset for samtalepersoner:  

Sisimiut (1)Kangaatsiaq (1) Aasiaat (2) Qeqertarsuaq(1) Qasigiannguit (0) Ilulissat: Social forvaltning (3) 

Ilulissat (4) Upernavik (1). 

Kursusinstruktør: Inuk Bourup Lyberth 
 

30. oktober 2013:  

Følgende blev drøftet og taget stilling til:  

Indsamling til enkelte personer ønskes tydeliggjort fra landsforeninges side. Hvordan landsforeningen er 

stillet og at landsforeningen skal arbejde ifølge § 2 i landsforeningens vedtægter, og hvordan 

landsforeningen derfor er stillet over for indsamling til enkelte personer.  Der udsendes et åbent brev til 

offentliggørelse.  
Dette som besvarelse til henvendelser pr. brev fra enkelte personer og fra lokalforeninger.  
 

Der har været henvendelse fra en hel del angående Søren Alaufesens udgivelse af en CD og pengene fra 

Atlantic Music. Landsforeningen skal gøre opmærksom på, at der i § 2 i vedtægterne om formål ikke står 

noget om økonomisk støtte til pårørende og Søren har udtalt i et interview at overskuddet af salget af CD-en 

vil blive doneret til landsforeningen til deres arbejde.   
 

Det blev oplyst at kontoret endelig har fået en bærbar til udelukkende brug for C5. 
 

11. december 2013:  

Landsindsamlingen i samarbejde med KNR-tv bliver gennemført 1. marts 2014. Indsamlingen har fået titlen: 

Kræfti unitsilli /Stop cancer. 

Arrangørerne I Nuuk Center har fået produceret følgende til indsmlingen: 

Hvide og sorte T-Shirts med logo af kort over Grønland med lyserøde sløjfer.     

Reflekser. 

IPhonecovere, hvide og sorte med samme logo som T-shirtsene. 

Shoppingnet, med samme logo. 

Plakat med samme logo. 

Og en lyserød sløjfe.  

 

Disse er hvad bestyrelsen bl.a. har drøftet og besluttet på deres møder i løbet af året 2013. Som det 

fremgår har der været mange henvendelser og beslutninger at tage i løbet af året, og arbejdet i 

bestyrelsen har været indholdsrig.  

Nedenfor kan læses om begivenheder og de fortsatte opgaver med indsatte billeder.  

 

DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KRÆFTENS BEKÆMPELSE.  
 

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

repræsentantskabsmøde. I år deltog forkvinden til mødet og landsforeningen er altid taknemmelig for at 
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kunne deltage, da der er mulighed for at få stor viden om aktiviteterne og hvordan organisationen bliver 

kørt.  

I forbindelse med deltagelse på mødet blev der gennemført et møde i det grønlandske patienthjem i 

København hvor deres ønsker blev hørt. 

Selv om der er stor forbedring på forholdene i det grønalndske patienthjem er der stadig et stort ønske om 

mere serveringaf grønlandsk mad.  

 

 
 

 

KURSUS FOR SAMTALEPERSONER I NORDGRØNLAND 

 

Kurset for samtalepersoner i Nordgrønland blev gennemført i dagene 20.21.22.september 2013 

Kursusinstruktør var psykolog Inuk Bourup Nielsen. 

 

 
 

Følgende byer var repræsenteret på kurset: Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Ilulissat og 

Upernavik. 

 

Planlægningen af kurset blev gennemført af forkvinden og vores kontorfuldmægtig Juliane Dalager. Vi 

takker dem hermed.  

Alle deltagerne i kurset fik uddelt et diplom.  
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SAMARBEJDE MED DET GRØNLANDSKE PATIENTHJEM  
 

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 

kontorfuldmægtig og socialrådgiveren i det Grønlandske Patienthjem har et direkte samarbejde.  

I forbindelse med deltagelse i Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde gennemførte forkvinden et 

møde i det grønlandske patienthjem og deres ønske var tydelig, hvor der ønskes servering af grønlandsk mad 

oftere, og om at kokken i det grl. Patienthjem skal kunne tage til Grønland for at komme på kursus i at lave 

grønlandsk mad.  

 

LANDSINDSAMLING 

Landsindsamlingen i 2013 blev gennemført søndag d. 1. september.  

Der var som altid stor tilslutning fra lokalforeningerne og bygderne.  

Overskriften for landsindsamlingen i året 2013 var:  ”Endnu mere samrbejde” og der var et ønske om at 

opnå 700.000,- kr .  

 

Lokalforeninger, byer og bygder i Nord og Syd har indsamlet så meget og til sammenligning er tallene taget 

med fra 2012:  

 

Hvor 2012 2013 

I Syd : Fra Nanortalik til  Maniitsoq  

284.356,45 kr 

 

271.0622,21kr 

I Nord : Fra Sisimiut til  

Siorapaluk 

 

275.451,72 kr 

 

330.669.96kr 

Telefonindsamling   

Enkelte personer 2070,00 kr 50,00 kr 

 

I alt 

 

561.878,17 kr 

 

601.782,17 kr 

 

Resultaterne for de enkelte indsamlingssteder kan ses i landsforeninges reviderede regnskab.  

 

For at støtte landsforeningen Neriuffik har KNI gennemført løb i forskellige byer. Her er billeder fra 

løbet i Aasiaat. 
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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.  

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.. 

 

Visning af tildelte LEGATer byvis og hvilke kræftformer de repræsenterer i Grønland. 

Se bilag. 

 

 

 

                                       NERIUFFIIT KATUFFIAT 

                                            Nappaammik kræftemik akiuiniarfik –  

                                            Kræftens Bekæmpelse i Grønland 

                                            Iimaneq 41  
                                            Box 1546, 3900 Nuuk – Mobil 49 04 89 – Fax 31 25 04 

                                            Mail: neriuffik@greennet.gl  

                                            Hjemmeside: www.neriuffik.gl  

Kontoret har åben i almindelige kontortider.

 

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

