
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationen for bekæmpelse af kræft i Grønland 

 

Årsberetning 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/da/photos/gr%C3%B8nland-solnedgang-ved-vandet-1040506/


2 
 

 
 
 
 
 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE:    

 

INDLEDNING      3 

 

BESTYRELSEN      3  

 

BESTYRELSESMØDER, DAGSORDEN OG   

BESLUTNINGER                4 - 5 - 6 

 

DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KRÆFTENS 

BEKÆMPELSEN I DANMARK      5 

 

LANDSINDSAMLING               6 – 7 - 8 

    

RESTEN AF ÅRET                           8 

  

LOKALAFDELINGER                           8 

 

LEGATER       9 

 

KONKLUSION      10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 

 

Indledning  

 

Hermed fremlægger Landsorganisationen Neriuffiit Kattuffiat sin Årsberetning for 2018, 

organisationens virke samt hvordan det frivillige arbejde er gået i løbet af 2018. 

 

Vi håber at årsberetningen vil blive godt modtaget i lighed med de tidligere år.  

 

Den store landsdækkende indsamling, der forløb og resulterede med et godt resultat, blev arrangeret 

den 3. november 2018 i samarbejde med KNR-TV og Kulturhuset Katuaq, og endte med et nettoresultat  

1,85 mio. Kr.  

En stabil hverdag på personaleområdet kendetegner året og kan også ses på det gode resultat af den 

årlige landsindsamling i forhold til de seneste 2 år.  

 

Formanden og næstformanden for Neriuffiit Kattuffiat deltog i Kræftens Bekæmpelses 

Repræsentantskabsmøde  i dagene den 26. og 27. maj 2018 i Danmark. 

 

Der blev ikke afholdt kursus for samtalepersoner i året 2018, idet bestyrelsen har prioriteret at få ryddet 

op i efterslæbet på de administrative opgaver samt afholdelse af Landsindsamlingen.  

  

Årsberetningen er opdelt efter hvad der er blevet drøftet og besluttet i bestyrelsen i løbet af året.   

 

Vi håber at årsberetningen giver vore kontakter et retvisende billede af hvad der i organisationen er 

sket i løbet af året.  

 

Årsberetningen bliver endvidere sendt til disse afdelinger:  

 

Sundhedsvæsenet, firmaer- og andre samarbejdspartnere, Departementet for Sundhed, Kommuner, 

politiske partier og enkeltpersoner, der måtte have interesse i vores organisation.  

 
 

BESTYRELSEN  

 

Efter fratræden og indsættelse af nyt medlem med baggrund i vælgertallene i 2016 og  

har bestyrelsen i efteråret 2018 konstitueret sig som følgende, og virkede året ud med disse medlem-

mer:   

 

Fungerende formand: Birte Nielsen, Nuuk  

Kasserer: Kristine S. Gedionsen, Aasiaat 

Rådgiver for samtalepersoner: Frederikke Reimer, Ilulissat  

Konsulent for lokalforeninger i NordGrønland: Johan Olsen, Aasiaat 

Konsulent for lokalforeninger i SydGrønland: Karl Nathansen, Paamiut 

Medlem: Judithe Johansen, Sisimiut 

 

 

Adm.medarbejder m. individuel aftale:  Aviâja Lynge 
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BESTYRELSESMØDER, DAGSORDEN SAMT BESLUTNINGER  

 

Alle bestyrelsesmøder holdes  så vidt muligt hver måned (excl. juli, som er feriemåned) pr. telefon, og 

bestyrelsen mødes fysisk een gang årligt og holder møde.  

 

Sidste fysiske møde blev holdt i juni måned 2018.   

 

Bestyrelsen har fast dagsorden på månedlige møder: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste mødes referat  

3. Orientering om hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.  

4. Økonomi 

5. Landsindsamling (planlægning før og efter)  

6. Nyt fra rådgiveren for samtalepersoner  

7. Nyt fra konsulent for lokalafdelinger i SydGrl.  

8. Nyt fra konulents for lokalafdelinger i NordGrl.  

9. Eventuelt 

 

Andre punkter,  der behøver bestyrelsens beslutning eller andre sager, sættes på dagsordenen og drøftes 

under mødet. Referatet sendes til alle lokalafdelinger.  

Udover de gængse månedlige punkter kan nævnes følgende.  

 

 

Januar:  

1. suppleanten Lukas Stephensen trak sig fra hovedbestyrelsen, og bestyrelsen takkede for hans gode 

indsats.  

Der blev fra næstformanden oplyst, at der er blevet afholdt et kursus for samtalepersoner for børn til 

kræftramte lokalt i Nuuk i dagene 19. 20. 21. Januar 2018. Kurset er en donation fra psykoterapeut 

Elisabeth P. Wille.  

Der blev besluttet at der skulle udgives en avis fra Neriuffiit Kattuffiat med en frist til d. 1. April 2018.   

Landsindsamlingen forventes at blive gennemført i april 2019.  

 

Februar:  

Forberedelserne til Landsindsamlingen foregår på administrativt plan, bl.a. bestilling af 

indsamlingsbøsser, fremsendelse af materialer til lokalforeningerne, fremskaffelse af polititilladelse 

mv.  

Der er udarbejdet en vejledning til hvorledes samtaler med børn til kræftramte skal foregå.  

 

Marts og April:  

Der blev besluttet fra arrangørernes side, med accept fra bestyrelsen, at Landsindsamlingen skulle 

udsættes til efteråret pga. tidsnød. Lokalafdelingerne blev oplyst om udsættelsen via administrationen.  

Der blev ligeledes ikke afholdt møde i marts og april bl.a. pga. rejseaktiviteter hos bestyrelsen af privat 

karakter samt at administrationen havde travlt med at få styr på kontoret, forsikring efter hærværk og 

indbrud i fælleskontoret i april måned.  

Der blev stjået kontanter, mobiltelefoner, kvitteringer, diverse papirer hos Neriuffiit Kattuffiat’s 

kontor, ligeledes blev andre værdigenstande stjålet fra Røde Kors, IKIU, Foreningen for Grønlandske 

Børn mv.  

Der blev efterfølgende installeret alarm i kontorfælleskabet samt at vagtservice foregår via GFS 

Security.  
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Maj  

Der blev besluttet at bestyrelsen skulle samles i Nuuk til et årligt møde primo juni 2018. Der blev oplyst 

at både formanden og næstformanden skal deltage til det årlige Repræsentantskabsmøde i Kræftens 

Bekæmpelse i Danmark d. 26. Maj og d. 27. maj 2018.  

Bestyrelsen benyttede muligheden for også, at besøge Det Grønlandske Patienthjem i København og 

donere 25.000,- til køb af grønlandsk proviant til patienterne.   

 

DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDET I KRÆFTENS BEKÆMPELSE I DK 

 
Formand Sara J. Brandt og Næstformand Birte Nielsen rejste i maj måned til  Danmark for at deltage 

i det årlige møde for repræsentanter - og andre interessanter i Kræftens Bekæmpelse.  

 

Under mødet fulgte de med i redegørelser fra læger, herudover hvad man i KB har af mål de 

kommende år, hvor der blev foretaget afstemning og godkendt. Herudover deltog Birte i 

arbejdsgruppen “Hvad er kræft og hvordan behandles den?” og Sara deltog i arbejdsgruppen               

”Hvordan kan vi støtte de pårørende?”  

 

Sara og Birte fremførte informationerne videre til deres kolleger i bestyrelsen og fik ligeledes indsendt 

referat, således de blev send videre til lokalforeningerne.  

 

Juni  
Der blev fra administrationen fremlagt udfordringer vedrørende regnskabsåret 2016 og forklaret at 

2017 ikke kunne påbegyndes, før 2016 er færdiggjort.  

Standardvedtægterne for Neriuffik’s venner blev fornyet.  

Datoen for landsindsamling 2018 blev fastsat til d. 3. November og skal afholdes i Katuaq via direkte 

TV-transmission. Indsamlingen fra dør til dør skal foregå d. 30. September 2018.  

Vejledninger til samtalepersoner blev rettet.  

Forslag til målene for de næstkommende 3 år blev drøftet og vil fremlægges til Landsmøde år 2018.  

 

Juli 

Bestyrelsen afholder ferie i juli, hvorfor der ikke blev afholdt møde. Administrationen er dog åben i 

hele juli måned.  

 

August  

Årsberetningen for 2017 blev endeligt godkendt efter nogle tilretninger.  

Kursus for samtalepersoner blev udsat til 2019, idet de kommende aktiviteter vedr. forberedelserne til 

Landsindsamlingen og arbejdet med regnskaberne skal prioriteres. 

 

September  

Næstformanden blev konstitueret som fungerende formand, på baggrund af at formanden midlertidigt 

har trukket sig fra bestyrelsen.  

Der blev besluttet hvilken bil skulle indkøbes til lodtrækning via SMS-indsamling under 

landsindsamlingen.  Nuuk’s Auto gav som sædvanlig en høj rabat til støtte for formålet.  

Der er fra administrationens side fremsendt materialer til lokalforeningerne op til Landsindsamlingen 

2018, ligesom der blev udsendt pressemeddelelse om det kommende Landsindsamling,  

30. September blev de første dør-til-dør indsamlinger gennemført i 8 byer.  
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Oktober 

Resterende 5 byer afholdt deres dør-til-dør indsamling der har måttet være udsat pga. dårlig vejr.  

De fleste detaljer vedrørende landsindsamlingen blev forberedt og der var løbende reklamer, spots, 

artikler via Sermitsiaq.AG, KNR-TV, Nanoq Media og Facebook.  

 

November: LANDSINDSAMLING 

Landsindsamlingen blev udført af lokalforeningerne i perioden fra februar indtil 20. September og op 

til d. 14. November 2018. 

Sammenslutningen arrangerede direkte udsendelse af landsindsamlingen via KNR-TV den 3. 

November 2018.   

 

Enkeltpersoner og mange firmaer donerede store beløb.  

Herudover kan nævnes følgende donationer fra firmaer/institutioner og enkeltpersoner:  

 

En flot miniatureudgave af en kajak, fremstillet af Albrecht Augustussen fra Sisimiut, Lampe fra El-

Giganten, Gavekort til Nuuk Center, weekendophold i Inuk Hostels, en seng fra Home Sweet Home, 

med stærkt nedsat pris, samt en ny bil fra Nuuk Auto-ApS, der blev købt med stor rabat, bøger om 

Hvalfangst i Grønland af Sten Egede Hegelund, CD’er fra Akunnermiut fra Aksel Frederiksen og 

senere 1.000 stk. sløjfer af perler fra den islandske Kræftens Bekæmpelse.   

 

 

Donationer af kontanter fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,- blev modtaget fra:  

KNI A/S, Brugseni, ITTU.NET/ITTUWOMAN, Nuna Fonden, Kommune Kujalleq, Brandmændene i 

Nuuk, GrønlandsBANKEN, Royal Arctic Line, KJ Greenland, A/S Boligselskabet INI 

personaleindsamling, SIK, ILLIT FORSIKRING, PanasonicCenter Nuuk, Angunnguaq A/S, Unik Aps 

Nuuk og PETER PARS A/S .   

 

Og ikke mindst har Neriuffiks lokalafdelinger indsamlet og doneret mange penge hvor det samlede 

beløb kan ses nedenfor.  

 

Det kan nævnes at Neriuffik Sisimiut har rekorden på lokalindsamling på stort kr. 105.282,-  

 

Landsindsamlingen var præget af markeringen for Neriuffiit Kattuffiat’s 20 års jubilæum, der blev 

stiftet med ønske om en hjemmehørende sammenslutning fra lokale foreninger der var uafhængig af 

den danske Kræftens Bekæmpelse. Neriuffiit Kattuffiat har den dag i dag et tæt samarbejde med den 

danske Kræftens Bekæmpelse.  

 

Nedenfor kan ses uddrag af billeder fra landsindsamlingen, der blev sendt via KNR-TV.  

Og længere fremme kan ses udgifter og indtægter delt op i afsnit, og nettoresultatet, der viser 

nettogevinsten, når udgifter er trukket fra.  

 

I venstre billede ses Hans Jukku Noahsen der synger/spiller og akkompagneres af Nukannguaq Geisler 

og korsang af Nathan Kreutzmann og Tupaarnaq Ingemann. Og til højre ses Johannes Berthelsen der 

akkompagneres af Eigil Petersen.  

(billederne er taget fra den direkte udsendelse fra  KNR-TV) 
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I venstre billede ses interview med Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen og til højre ses 

Tupaarnaq Ingemann der synger.  

 

 
 

I venstre billede ses Theo Kruse, Narsaq, der har været aktiv frivillig igennem 30 år og til højre ses 

interview med Sara J. Brandt, der på tidspunktet befandt sig i Det Grønlandske Patienthjem.   

 

 
 

 

 

 

I venstre billede ses de dygtige dansere fra Qiajuk Studio’s og til højre ses interview med Per 

Berthelsen, der fortæller om initiativet til at starte en lokal frivilligt baseret forening til støtte for 

kræftramte i Grønland for 30 år siden.  

 

 
 

 

I venstre billede ses interview med den fungerende formand, Birte Nielsen og til højre ses Per 

Berthelsen der synger og spiller medens han akkompagneres af Hans Jukku Noahsen og Viila 

Sandgreen.  
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Landsindsamlingen afsluttedes med et foreløbigt bruttoresultat på 2.133.283,- 

 

 
 

 
 

En særlig tak til alle musikerne der spillede frivilligt og uden beregning, ligesom danserne fra Qiajuk.  

 

Neriuffiit Kattuffiat takker alle, der har støttet os i indsamlingen, og vi garanterer at pengene er blevet 

brugt til kræftramte og andre formål, der har relevante formål i bekæmpelsen af kræft.  

 

November og December:  

Rådgivningskonsulent for sydgrønland, Gustav B. Broberg fra Qeqertarsuaq, trak sig fra bestyrelsen. 

Således kom bestyrelsen i mindretal. Derfor besluttede bestyrelsen at konstituere Judithe Johansen i 

bestyrelsen. Judithe Johansen havde næstflest stemmer fra de valgte suppleanter til bestyrelsesvalget i 

2016.  

 

Der blev besluttet, at der i år ville sendes en julehilsen via sermitsiaq.ag og elektronisk via mails, istedet 

for fysiske julekort.  

 

De administrative opgaver i forbindelse med landsindsamlingen fyldte det meste af perioden op mod 

jul 2018, bl.a. fremsendtes 161 stk. diplomer/takkekort til donationsgivere over 1.000,- under 

landsindsamlingen.  

 

LOKALAFDELINGER 

      

I 2018 er følgende lokalafdelinger medlemmer i Neriuffiit Kattuffiat:  

Neriuffik Upernavik, Neriuffik Qasigiannguit, Neriuffik Ilulissat, Neriuffik Qeqertarsuaq, Neriuffik 

Aasiaat, Neriuffik Kangaatsiaq, Neriuffik Sisimiut, Neriuffik Maniitsoq, Neriuffik Nuuk, Neriuffik 

Paamiut, Neriuffik Qaqortoq, Neriuffik Narsaq og Neriuffik Nanortalik. 

 

Og under Neriuffiits lokalafdelinger er der flere Neriuffiks Venner, der kører med egne bestyrelser.   

F.eks. er Neriuffiks Venner i Sisimiut støtteforening til Neriuffik Sisimiut. Neriuffiks Venner har ikke 

særskilte medlemmer, det er blotet krav at man er medlem af Neriuffiks lokalafdeling.   
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Hvis man vil søge økonomisk støtte hos Neriuffiks Venner og komme i betragtning, skal man være 

medlem af Neriuffiks lokalafdeling minimum et halvt år.   

 

OVERSIGT OVER LEGATER  TIL  KRÆFTSYGE,   REGISTRERING AF ANTAL AF 
KRÆFTTILFÆLDE OPDELT I BYER SAMT KRÆFTFORMER I ÅRET 2018 

          

         

Kræfttyper  
An-
tal  

 

Lunge 39 

Bryst 30 

Tyktarm 18 

Spiserør 13 

Endetarm 13 

Lymfe 9 

Leukæmi  8 

Tarm 7 

Æggestokke 6 

Hjerne 6 

Mavesæk  6 

Næsesvælg  6 

Bugspytkirtel 5 

Prostata 3 

Nyre 3 

Lever 3        

Blære 2 Kræfttyper  Antal  Kræfttyper  Antal  Kræfttyper  Antal   

Æggeleder-/e 2 Livmoder 2 Skamlæber  1 Livmoderhals 1  

Mund 2 Lungehinde 1 Vaginal/endetarm 1 Spytkirtler 1  

Tunge 2 Skjoldbruskkirtler  1 Hud 1 Urinblære 1  

Galdeveje 2 Testikel  1 Ørespytkirtel  1 Moderkage 1  

         

Byer 
An-
tal 

 

Qaanaaq 5 

Uummannaq 15 

Upernavik  8 

Ilulissat  9 

Qeqertarsuaq  4 

Qasigiannguit 5 

Aasiaat  15 

Sisimiut 22 

Maniitsoq 19 

Nuuk 45 

Qeqertarsuatsiaat 1 Byer Antal Byer Antal By Antal  

Paamiut  11 Narsaq 7 Tasiilaq 11 Ittoqqortoormiit 2  

Qaqortoq 11 Nanortalik  6 Kulusuk 2    
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Konklusion:  
 

Året 2018 er fortsat gået med større oprydning af bogføringer og regnskaber sammen med revisionen 

Deloitte og med hjælp af en ekstern regnskabssagkyndig. Tidligere forenkling af forretningsgange har 

kunnet mærkes og anbefales at de fortsætter. Regnskabssystemet er af ældre model og bestyrelsen 

anbefaler at denne opgraderes til et mere tidssvarende system inden for overskuelig fremtid. Som 

alternativ kan man overveje at outsource opgaven til ekstern firma, således at den ansatte får mulighed 

for at koncentrere sig om øvrige vigtige opgaver i administrationen.  

 

Nogle vigtige forretningsgangene er endnu ikke blevet lavet, f.eks. tydeligere forretningsgange for 

legater, presse- og informationspolitik, opdatering af hjemmesiden og de sociale medier o. Lign.  

Pga. Efterslæbet på udarbejdelse af tidligere års regnskaber, har det ikke altid været overskueligt følge 

detaljerne. Dog har formanden og kassereren haft overblikket over økonomien, hvor der hver måned 

er rapporteret om forbruget til bestyrelsen.   

 

Bestyrelsen har haft et godt indbyrdes samarbejde i løbet af året. Desværre stiger antallet af personer, 

der rammes af kræft år efter år. Forskningen viser at dødeligheden blandt grønlandske patienter er den 

højeste i de nordiske lande. Vi fra Neriuffik mener at det er af stor betydning, at det omgivende samfund 

sætter emnet højt, og forstår hvor vigtigt det er at kræftramte får den nødvendige hjælp under 

sygdomsforløbet.  

   

Det er i vores organisation, hvor vi alle arbejder som frivillige uden løn, meget vigtigt, at der ikke kun 

blandt enkelte personer, men også blandt vore politikere, er forståelse og vilje til at forstå vores mål til 

hjælpe de syge, herunder rehabilitering.  Vi har bemærket at der fra politisk og mediernes side er god 

vilje til at have fokus på området.  

 

Til sidst retter vi via denne årsbretning stor tak til alle de frivillige, erhvervsdrivende,  institutioner, 

firmaer, der drives af både private og det offentlige, der i løbet af året har givet os støtte.  


