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Indledning  

 

Hermed fremlægger Landsorganisationen Neriuffiit Kattuffiat sin Årsberetning for 2019, 

organisationens virke samt hvordan det frivillige arbejde er gået i løbet af 2019. 

 

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

 

Året har været begivenhedsrigt i 2019 jf. tidligere år for Neriuffiit Kattuffiat og Neriuffik afdelingerne. 

 

Fungerende formand for Neriuffiit Kattuffiat deltog i Kræftens Bekæmpelses Repræsentantskabsmøde  

i dagene den 25. og 26. maj i Danmark. 

 

De tidligere års efterslæb på administrationen blev indhentet, og forældede forretningsgange blev 

forenklet og fornyet. Regnskaber for årene 2016, 2017 og 2018 blev færdiggjort og godkendt. Målet 

med at administrationen igen kan følge med,  blev realiseret af bestyrelsen.   

 

Der blev afholdt landsmøde med generalforsamling i juni i Kangerlussuaq, hvor 14 byer var 

repræsenteret.  

Forinden landsmødet blev der afholdt kursus i foreningsarbejde, hvor Neriuffik’s formål ligeledes blev 

gennemgået, hvilket arrangeredes af både bestyrelsen og administrationen.  

 

Der blev nedsat nye bestyrelsesmedlemmer samt blev vedtægterne tilpasset så de blev mere 

tidssvarende.  

Ligeledes var der besøg med oplæg fra Landslægeembedet, Naalakkersuisoq for Sundhed og 

Departementchef for Sundhed samt besøg og oplæg fra Kræftens Bekæmpelse i DK.  

 

Der afholdtes en vellykket kursus for samtale og rådgivningspersoner i september 2019 Narsaq for 

Neriuffik Syd, med deltagere fra Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.  

 

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

den 8. november 2019 i samarbejde med KNR-TV og GUX Nuuk, og endte med et nettoresultat  

3,2 mio Kr.  

En stabil hverdag på personaleområdet kendetegner året som forrige år og kan også ses på det 

rekordstore resultat af den årlige landsindsamling i forhold til de tidligere år.  

 

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.  
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BESTYRELSEN  

 

Ved årets start var som følgende frem til generalforsamlingen 8.9.10. juni 2020 sammensat:  

  

Fungerende formand, Birte Nielsen, Nuuk  

 Kasserer, Kristine S. Gedionsen, Aasiaat  

 Konsulent for Neriuffik Syd og bestyrelsesmedlem, Karl Nathansen, Paamiut  

 Konsulent for Neruffik Nord og bestyrelsesmedlem, Johan Olsen, Aasiaat 

 Rådgiver for samtalepersoner og bestyrelsesmedlem, Frederikke Reimer, Ilulissat    

 Menig bestyrelsesmedlem, Judithe Johansen, Sisimiut  

 

Se i afsnittet om Landsmøde med generalforsamling om den nye bestyrelsessammensætning og 

medlemmer.  

 

Administrator for sekretariatet i Nuuk:  Aviâja Lynge 

 

BESTYRELSESMØDER, DAGSORDEN SAMT BESLUTNINGER  

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

og bestyrelsen mødes fysisk een gang årligt og holder møde.  

 

Bestyrelsen har fast dagsorden på månedlige møder jf. vedtægterne: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste mødes referat  

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

4. Økonomi 

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:  

For at sikre en nemmere og overskuelig drift i regnskabet, blev der aftalt at løse overførsler der kræver 

gennemgang og sagsbehandling, gennemføres på faste dage i ugen (mandage og torsdage). Det 

vedrører alt fra legater, lønninger, betaling af A-Skat og AMA, kontorhold mv. Faste udgifter og 

husleje trækkes automatisk primo hvert måned.  

Sundhedsvæsenet kom med et kærkomment tilbud til kræftramte fra januar 2019, hvor fysioterapien 

på Dronning Ingrids Hospital fik startet et projekt med tilbud om træning til borgere, der er i gang med 

eller har været gennem et kræftforløb. For at komme med på holdene skulle man have henvisning fra 

lægen.  

Formålet med træningen var at forbedre kræftramtes funktionsniveau, at mindske træthed og øge deres 

energiniveau samt at de ville få øget kendskab til fysisk aktivitet i trygge rammer i fysioterapien. 

Det blev offentliggjort via Nuuk Ugeavis i samarbejde med Neriuffik Nuuk.  

 

Februar:  

Forberedelserne til landsmødet der planlægges gennemførelse i juni 2019 foregik på administrativt 

plan, bl.a. indhentning af tilbud fra hoteller, Air Greenland, kontakter til lokalforeningerne mv. 

Rettelserne til regnskabet for 2016 blev gennemført og 2017 blev færdiggjort ligesom arbejdet med 

2018 blev opstartet til levering hos Deloitte og påtegning. Stop.gl på Facebook er blevet overtaget af 

Neriuffiit Kattuffiat.  
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Marts  

Der blev gennemført en større oprydning på kontoret. CD’er og emblemer/pins der er blevet doneret 

blev sendt til lokalafdelinger i hele landet. Det videre arbejde med regnskaberne fortsatte. Ligesom 

forberedelserne til landsmødet fortsatte. Det blev besluttet at landsmødet skulle foregå i Kangerlussuaq 

da det kunne svare sig bedst økonomisk.  

 

April:  

Pjecen velkommen til Neriuffik og kontaktoplysningerne til lokalafdelingerne blev opdateret.  

Forberedelserne til kurset for Neriuffik Syd’s afdelinger blev opstartet og blev besluttet at det skulle 

afholdes i Narsaq i år 2019. 

Planlægningen til det årlige landsindsamling blev også opstartet. Det blev besluttet at indsamlingen 

skulle foregå i perioden fra september til primo november.  

Neriuffik deltog i referencegruppemøde vedrørende undersøgelse af brugeres perspektiv på og oplevel-

se af sundhedsvæsenet i Grønland i Departementet for Sundhed. 

Aktivitetsplanen for 2019 blev tilpasset, idet der vil afholdes flere aktiviteter i Neriuffik på landsbasis 

end tidligere. Der afholdes landsmøde i Juni som foregår hvert 3. år med deltagere fra alle afdelinger, 

derudover vil der afholdes kurser for samtalepersoner i efteråret og samt vil der være en 

landsindsamling i perioden september med afsluttende TV-liveshow, hvilke man tidligere har haft 

skåret ned på når der var landsmøde.  

Bestyrelsen har samtidig besluttet ikke, at forny den tidligere aftale med arrangører fra Danmark, 

Lynge Olsen Group A/S og har besluttet at arrangementer fremadrettet skal arrangeres af lokal 

arbejdskraft.  

 

Maj  

Der blev besluttet at TV-liveshowet til det årlige landsindsamling skal foregå d. 8. november 2019. 

Regnskaberne for 2016, 2017 og 2018 blev endeligt modtaget fra Deloitte uden bemærkninger og var 

klar til godkendelse og blev påtegnet bestyrelsen under landsmødet i juni.  

Fungerende formand deltog i Kræftens Bekæmpelsen i Danmark’s årlige repræsentantskabsmøde. Se 

afsnittet om Deltagelse i Repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse i Danmark.  

 

Neriuffik blev en del af arbejdsgruppen om aktiv dødshjælp og palliation i Departementet for Sundhed, 

efter invitation fra Naalakkersuisoq for Sundhed. Følgende er citeret fra redegørelsen og indstillingen 

efter arbejdsgruppens indsats:  

“Ved Inatsisartuts Efterårssamling 2018 blev det vedtaget, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, 

som skulle belyse, hvordan vi som samfund skal forholde os til aktiv dødshjælp samt analysere 

udviklingsmulighederne inden for palliativ indsats.”  

 

Og videre: 

“Følgende organisationerne er repræsenteret i arbejdsgruppen;  

• Landslægeembedet (Formand) 

• Grønlands lægeforening 

• Grønlands Sygeplejerskeorganisation og Sygeplejeetisk Råd 

• Rådet for Menneskerettigheder 

• Neriuffik  

• Folkekirken i Grønland 

• Kommunerne repræsenteret ved Kommuneqarfik Sermersooq 

 

Medlemmerne i arbejdsgruppen repræsenterer organisationen, der har udpeget dem. Dermed 

indeholder denne redegørelse ikke medlemmernes personlige holdning til aktiv dødshjælp, men 

derimod holdningen hos den organisation, de repræsenterer.” 

 

Neriuffik’s bestyrelse og administration havde en god oplevelse af at blive inddraget i arbejdet og har 

fundet det vigtigt at repræsentere de kræftramte i Grønland. Den endelige redegørelse og indstilling 
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blev udarbejdet med godkendelse fra repræsentanterne af sekretær for arbejdsgruppen og blev 

videreformidlet via Departementet for Sundhed ultimo august 2019. 

 

Øvrig samarbejde med interessenter: Der blev sendt invitationer til Naalakkersuisoq for Sundhed og 

ev. embedsmand, landslægeembedet og repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse i Danmark med 

forespørgsel om oplæg under det planlagte landsmøde i juni 2019. Invitationerne blev positivt modtaget 

og det endelig program for landsmødet blev færdiggjort.  

 

 

DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDET I KRÆFTENS BEKÆMPELSE I DK 

 
Fungerende formand Birte Nielsen rejste i maj måned til  Danmark for at deltage i det årlige møde 

for repræsentanter - og andre interessanter i Kræftens Bekæmpelse og hun skrev: 

 

”Neriuffik’s deltagelse i Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde 2019 i Kolding  

Deltager var fung. Fmd. i Neriuffik Birte Nielsen 

Lørdag den 25. maj 2019:  

Repræsentantskabsmødet foregik på Hotel Comwell i Kolding. 

I aulaen var der udstilling med mange reklamer og informationsmateriale fra mange forskellige pati-

entforeninger og interessenter som KB har samarbejde med. 

Mødet blev åbnet i salen om formiddagen, hvor der også var sang.    

Lykke Friis, der har været præsident i Kræftens Bekæmpelse siden 2016 blev valgt som dirigent. 

Deltagerne var stemmeberettigede fra lokalafdelingerne, og frivillige, personale, videnskabsfolk, 

studerende, gæster (bl.a. undertegnede, som blev nævnt særskilt i velkomsttalen) hovedbestyrel-

sesmedlemmer, medlemmer af præsidiet samt direktøren, i alt ca. 400 personer.    

Resten af dagen blev årsberetning, mål for den kommende periode og årsregnskab fremlagt og 

drøftet.  

Mål til 2025 blev fremlagt som er: 

1. Forebyggelse af kræft kræften. Overlevende er 62%, det skal stige til 75%. Halvering af ry-

gere, da rygning er den hyppigste dødsårsag.   

2. Bekæmpelse af ulighed inden for kræft.  

3. Ingen med kræft skal være alene.   

Senere på eftermiddagen: Kandidater til hovedbestyrelsen blev præsenteret, og der blev uddelt 

pris til en ung videnskabsmand i kræftsygdomme.  

Om aftenen: Der var afslutningsmiddag med underholdning.   

Søndag den 26. Maj 2019, kl.9:00 Dagen startede med en sang.  

Ulighed i kræft blev fremlagt som diskussionsemne.   
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Ved præsidentvalget blev Lykke Friis genvalgt med klapsalver. Herefter var der valg til hovedbesty-

relse og Deloitte blev genvalgt som revisor.  

Vidensudveksling i grupperne:  

Røgfri Fremtid – her deltog jeg, hvor 3 deltagere fortalte om, at de har haft kontaktet arbejdsplad-

ser, som er blevet røgfrie. Mange arbejdspladser, skoler, kollegier og andre forsamlingssteder har 

berettet, hvordan de er blevet røgfrie arbejdspladser. Rygning er stadig den højeste dødsårsag, og 

er lige så problematisk i Danmark som her i Grønland. 

Undgå vægtøgning - undgå kræft, var et andet emne, men da denne blev drøftet af en anden 

gruppe, ved jeg ikke hvad drøftelserne har været.  

Andre grupper – foreningsarbejde, samarbejdet I og imellem foreninger.  

Senfølger af kræft - blev også drøftet, og der er mange af dem, der berører både krop og sind for 

tidligere kræftpatienter.  

Professor Mef Nilbert fortalte om hvilket medicin man har brugt tidligere mod kræft. Hun fortalte 

endvidere om Kræftens historie. 

Resten af eftermiddagen var der afslutning:  

Flere takkede under punktet eventuelt. Jeg takkede også for deltagelsen og bragte en hilsen fra 

Grønland. Jeg fortalte kort om den høje dødelighed af kræft i Grønland, og håber, at der bliver 

endnu tættere samarbejde mellem KB og Neriuffik.  

Efter formandens afslutningstale tog deltagerne hjem.  

Birte Nielsen fg. formand.” 

 

Juni - LANDSMØDE 
Årsberetningen for 2018 blev publiceret samtidig med pressemeddelelsen om det kommende 

landsmøde.  

 

Der blev afholdt landsmøde med generalforsamling i Kangerlussuaq Hotel med sponsorater og rabatter 

fra Hotel Kangerlussuaq, Air Greenland, Hotel Icefiord, Hotel Hans Egede og Albatros Arctic Circle 

dagene 6. 7. 8. 9. juni 2019 med følgende deltagere:  

Bestyrelsen 2016-2019: Fungerende formand: Birte Nielsen, Nuuk, Rådgiver for afdelinger i 

Nordgrønland: Johan Olsen, Aasiaat, Samtalerådgiver: Frederikke Reimer, Ilulissat, Bestyrelses-

medlem: Karl Nathansen, Paamiut, Bestyrelsesmedlem: Judithe Johansen, Sisimiut. 

 

Deltagere fra lokalafdelinger: 

Upernavik: Karoline Petersen, Abigail Thomassen, Qeqertarsuaq: Helga Zeeb, Ilulissat: Batseba 

Lindenhann, Martine Wille Hansen, Qasigiannguit: Asaf Lundblad, Salomine Petersen, Aasiaat: Ane 

Petrussen, Kangaatsiaq: Rakel Frederiksen, Kathrine Berthelsen, Sisimiut: Agnes Johnsen, 

Magdaline Lennert, Maniitsoq: Elisabeth Lynge Hansen, Marius Lyberth, Nuuk: Mette-Sofie 

Jørgensen, Johanne M. Ezekiassen, Paamiut: Pavia Rachlev Møller, Qaqortoq: Sigrid Simonsen, 

Karen Nielsen, Narsaq: Vive K. Egede, Theo Kruse, Nanortalik: Maren Semsen. 
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Gæster: Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen, Departementschef for Sundhed Tine Pars, 

Cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen Berit Bjerre Handberg og Chef for Dokumentation og 

Udvikling, Patient- og Pårørendestøtte Pisortaq nakorsaq, tarnikkullu immikkut ilisimasalik Bo 

Andreassen Rix. 

 

Mødeleder: Apollo Jeremiassen, Referent og koordinator af arrangementet: Aviâja Lynge 

 

Iflg. Landsorganisationens vedtægter skal Landsmødets dagsorden som minimum 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. 

9. Valg af statsautoriseret revisor. 

10. Eventuelt 

 

D. 6. juni ankom de fleste deltagere til Kangerlussuaq fra kysten.  

 

D. 7. juni – Kl. 09.00-16.25:  

Der blev budt velkommen og landsmødet åbnedes med gennemgang af de følgende dages program.  

 

Derefter blev der afholdt kursus i Neriuffik’s virke, drift og økonomi, vedtægter, organisation, 

materialer til samtale- og rådgivningspersoner, gennemgang af øvrige bestemmelser som Neriuffik skal 

forholde sig til både som Landsorganisation, lokalafdeling og Neriuffik’s Venner.  

 

Der blev besluttet at pkt. 6  Drøftelse af de kommende 3 års aktiviteter jf. Landsorganisationens 

vedtægter skulle drøftes og forberedes til de næstkommende dage når den egentlige generalforsamling 

starter.  

De seneste 3 års aktivitetsmålsætninger for Neriuffik nedsat fra landsmødet 2016 blev vurderet og 

drøftet. Her drøftede man hvilke der er blevet realiseret og hvilke der ikke har været mulige at realisere. 

Blandt andet har det været målsætningen at der blev etableret et livsrum/hus for de kræftramte i 

samarbejde med Departementet for Sundhed. Hvilket ikke har kunnet realiseres pga. manglende 

midler.  

 

Der blev afholdt gruppearbejde, hvor hver gruppe kom med forslag til hvilke aktivitetsmålsætninger 

Neriuffik skal have for de næste 3 kommende år.  

Se i øvrigt i afsnittet D. 9. juni.  
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D. 8. juni 2020 - Den egentlige generalforsamling kl. 09.00-17.40:  

Dagsordenen blev godkendt.  

De sidste 3 årsberetninger 2016-2017-2018 blev gennemgået og godkendt af alle stemmeberettigede.  

De sidste 3 års regnskaber 2016-2017-2019 blev gennemgået og godkendt af alle stemmeberettigede 

og blev endeligt påtegnet af bestyrelsen.  

De indkomne forslag som har været til høring i afdelingerne til ændringer af vedtægterne for 

landsorganisationen blev fremlagt til drøftelse til næstkommende dage. 

Theo Kruse og Per Berthelsen blev udnævnt æresmedlemmer i Neriuffik bl.a. for deres indsats for at 

starte den lokale Kræftens Bekæmpelse i Grønland samt mange årige arbejde og støtte.  

 

 
Theo Kruse der deltog til landsmødet modtager indstillingen og takkede for anerkendelsen.  

Per Berthelsen blev kontaktet efterfølgende.   

 

Årsregnskaberne og årsberetningerne kan indhentes ved henvendelse til neriuffik@gnet.gl  

 

D. 9. juni 2020 – Kl. 08.30-19.05 

De indkomne forslag til ændringer af vedtægterne for landsorganisationen blev gennegået og blev 

ændret, tilpasset og godkendt.  

Blandt andet var den største ændring at bestyrelsen ikke længere skal konstituere sig selv, men at der 

fremover skal vælges formand, næstformand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem samt at skal der 

udpeges 4 suppleanter.  

Medlemskontingenterne blev ligeledes fastsat som følgende:  

Lønmodtagere - 100,- kr. årligt. 

Førtidspensionister og pensionister 50,- kr. årligt. 

Børn 25,- kr. årligt. 

Medlemskontingentet for lokalafdelinger til landsorganisationen er fortsat 2.000,- kr. årligt.  

 

De næstkommende års aktivitetsmålsætninger fremlagt og drøftet. De handlede overordnet om: 

 

- At der bør sættes mere fokus på forebyggende arbejde med inddragelse af skoler, kommuner 

f.eks. ved at eftersøge om der kan nedsættes kommunale udvalg med repræsentanter fra 

interessegrupper 

- Efterlysning af muligheder for hospice i de lokale byer 

- Fokus på oplysning af de grønlandske forsikrings- og opsparingsmuligheder i banker, 

medarbejderorganisationer såsom SIK, IMAK, AK mv. samt Codan, IF forsikring mv. der kan 

hjælpe familier der kommer ud for sociale begivenheder eller økonomiske udfordringer som 

følge af kræftsygdom 

- At der bør efterlyses mulighed for et opholdssted for ledsagere til de kræftramte, således Det 

Grønlandske Patienthjem fortsat kan være forbeholdt de syge. 

- Talsmand for patienter i Grønland ligesom der findes talsmand for børn og handikappede  

 

Det er den kommende hovedbestyrelsens opgave at følge op på og efterlyse mulighederne for 

ovenstående målsætninger i de næste 3 år.  

  

 

 

mailto:neriuffik@gnet.gl
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Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt og konstitueret:   

 

Formand: Mette-Sofie Jørgensen, Nuuk  

Næstformand: Karl Nathansen og Konsulent for lokalforeninger i SydGrønland, Paamiut 

Kasserer: Vive K. Egede og Konsulent for lokalforeninger i NordGrønland, Narsaq 

Sekretær: Karen Nielsen, Qaqortoq 

Bestyrelsesmedlem: Maren Semsen, Nanortalik  

 

1. suppleant Frederikke Reimer, Ilulissat, 2. supleant Johanne M. Ezekiassen, Nuuk 

3. suppleant Johan Olsen, Aasiaat, 4. suppleant Ane Petrussen, Aasiaat 

 

 
Nederst fra venstre Mette-Sofie Jørgensen, Karl Nathansen, Vive K. Egede, Karen Nielsen, Maren Semsen 

Øverst fra venstre er suppleanterne Johanne M. Ezekiassen, Frederikke Reimer, Johan Olsen og Ane Petrussen 

 

Dagens møde afsluttedes med, at den afgåede formand fremlagde sin deltagelse i Kræftens 

Bekæmpelse i Danmarks årlige Repræsentantskabsmøde i maj måned.  

 

10. juni Kl. 09.00-16.45 

De inviterede gæster til landsmødet som er Naalakkersuisoq for Sundhed Martha Abelsen, 

Departementschef for Sundhed Tine Pars, Cheflæge i Det Grønlandske Sundhedsvæsen Berit Bjerre 

Handberg og Chef for Dokumentation og Udvikling, Patient- og Pårørendestøtte Pisortaq nakorsaq, 

tarnikkullu immikkut ilisimasalik Bo Andreassen Rix holdt oplæg.  

 

Der blev blandt andet drøftet med Naalakkersuisoq og cheflægen samt Departementschef følgende 

spørgsmål:  

 

Kræftplanen. Naalakkersuisoq har tidligere på året udtalt at kræftplanen bør revideres. Vi vil gerne 

vide hvor langt planen er, og hvilke tiltag der skal tages. Hvad kan vi samarbejde om? 

Behandling af kræftpatienter her i landet og i Danmark. Hvordan foregår disse og hvornår er det 

relevant at sende patienter til Danmark? 

Hvorfor er der så stor dødelighed blandt grønlandske kræftpatienter i forhold til f.eks. andre nordiske 

lande? Hvad kan der gøres for at formindske den høje dødelighed? 

Hvilke andre tiltag kan Sundhedsvæsenet og Neriuffik samarbejde om?  

 
Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen holder oplæg. 
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Efter oplæg fra de enkelte, blev der drøftet yderligere spørgsmål og der var stort engagement blandt 

deltagerne. Neriuffik’s deltagere fremkom med deres forslag. Den nye bestyrelse aftalte med 

Naalakkersuisoq at de vil afholde møder minimum hvert halve år og at de i fælleskab vil aftale emner 

at samarbejde om i det daglige fremadrettet. 

 

Bo Andreassen Rix, fra den danske Kræftens Bekæmpelse holdt oplæg om hvilke kræftpakker der er 

aktuelle i Danmark med screening og behandlingsforløb mv.  

 

Cheflægen Berit Bjerre Handbergs oplæg og Bo Andreassen Rix’s oplæg i pdf. form (indehaves kun 

på dansk) kan indhentes ved henvendelse til neriuffik@gnet.gl  

 

Landsmødet 2019 blev afsluttet med evaluering og takketaler fra hver afdeling.  

Den afgåede fungerende formand Birte Nielsen holdt takketale og ønskede den nye hovedbestyrelse 

god vind fremover.  

Den nye bestyrelsesformand Mette-Sofie takkede særligt den afgåede bestyrelse for deres store indsats 

igennem deres virke og glæder sig til samarbejdet med den nye bestyrelse samt afdelingerne.  

 

 

  

                            
                         Birte Nielsen giver ”faklen” videre til Mette-Sofie Jørgensen og der var klapsalver.  

 

Det samlede referat fra landsmødet og de nye vedtægter gældende fra d. 9. juni 2019 kan indhentes 

ved henvendelse til neriuffik@gnet.gl (indehaves kun på grønlandsk). 

 

Den nye bestyrelse havde møde for første gang d. 27. juni 2019. Her blev arbejdsfordelingen 

sammensat hos bestyrelsen, ligesom administrator introducerede generelle forretningsgange.  

Opfølgninger fra løbende opgaver blev drøftet såsom:  

Planlægning af landsindsamling 2019, forberedelse til fremskaffelse af nye kontorlokaler da udlejer 

har planer om at nedrive huset primo 2021, økonomi mv.  

 

Juli 

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

hele juli måned.  

 

August  

Kursus for samtalepersoner i Neriuffik Syd, blev godkendt og blev planlagt til gennemførelse i 

september i Narsaq. Forberedelserne til Landsindsamlingen 2019 kom for alvor i gang via adminis-

trationen.  

Grundet den afgåede bestyrelsens tidligere beslutning om at Lynge Olsen Group A/S ikke længere 

skulle være arrangører for landsindsamlingen, blev det fra administratoren i kontoret anskaffet 

professionel lokal arbejdskraft og materialer til landsindsamlingen med løbende godkendelse fra 

bestyrelsen, såsom;  

TV-værter, underholdningskonsulenter, musikere, anskaffelse af teknisk udstyr, indhentning af 

tilbud/sponsorater til hovedgevinster, mediedækning/reklame/annoncer, designere, make-up artister, 

bannere, reklametarialer til tryk, forsendelse, breve til virksomheder og meget mere indgåelse af 

mailto:neriuffik@gnet.gl
mailto:neriuffik@gnet.gl
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samarbejdsaftaler med KNR-TV, Sermitsiaq.ag, TelePost, René Design, Nuuk’s Auto, Arctic Cat ApS, 

Brugseni, Air Greenland, N Offset, MDC Data, Kaataq El ApS, Biludlejning.gl, Nuuk Imeq A/S, GU 

Nuuk og mange flere. Se bl.a. sponsorer https://www.neriuffik.gl/sponsorer/  

  

Lokationen for liveshowet i forbindelse med landsindsamlingen blev ændret til GU’s lokaler i 

samarbejde med KNR-TV, TelePost og GU, idet Katuaq havde andre arrangementer primo november 

2019.  

Materialer til landsindsamlingen blev bestilt og fremsendt, såsom indsamlingsbøsser, polititilladelser, 

tilmeldingsblanketter, regnskabsark mv. til lokalafdelingerne i kysten.  

 

Hovedgevinsterne til SMS-indsamlingen/landsindsamlingsshowet blev bestilt og indgået aftaler 

herom.  

Bestyrelsen indstillede Agnes Johnsen fra Sisimiut som ny landsdækkende rådgiver for 

samtalepersoner i Neriuffik. Agnes har igennem mange år været frivillig i Neriuffik. Hun tog godt 

imod indstillingen og blev udpeget.  

Administrator afholdt ferie i perioden 26. august 2019-13. september 2019.  

 

September  

Formanden og Naalakkersuisoq for Sundhed afholdt opfølgningsmøde fra landsmødet d. 9. september 

om samarbejdspunkter, hovedsageligt blev der besluttet, at der skal anskaffes frivillige 

grønlandsktalende samtalepersoner for kræftpatienter der er under lægelig behandlingsophold i 

Danmark. Det skal ske i samarbejde med Det Grønlandske Patienthjem i København, Kræftens 

Bekæmpelse i Danmark, Neriuffiit Kattuffiat og Departementet for Sundhed.  

 

Der blev afholdt kursus for samtalepersoner i dagene 20. 21. 22. september 2019 med deltagelse fra 

Neriuffik Syd’s afdelinger i Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.  

Hotel Narsaq gav et flot sponsorat i form af rabatter til både ophold og forplejning, Kommune Kujalleq 

gav sponsorat i form af fri benyttelse af kursuslokaler i Innuttaasut Illuat, og forsamlingshuset i Narsaq 

gav sponsorater i form af forplejning, ligesom Air Greenland bød på billige billetter.   

 
Deltagerne (vilkårlig rækkefølge) Sigrid Simonsen – Qaqortoq, Panêrak´ Karlsen – Qaqortoq, Rebekka Joelsen Lennert – Qaqortoq, Anthon Joseassen – 

Qaqortoq, Bodil Høyer Jensen-  Qaqortoq, Ivalo Josiassen – Nanortalik, Marthine Frederiksen – Narsaq, Ludvig Olsen – Narsaq, Ulla Rafaelsen – Narsaq, 
Susanne Olsen – Narsaq, Ane Sofie Skifte – Maniitsoq, Elisabeth L. Hansen – Maniitsoq, Ingrid Petersen Knudsen – Paamiut, Pavia Rachlev Møller – 

Paamiut. Kursusleder var Psykoterapeut Elisabeth P. Wille fra Nuuk.  

 

Dør til dør indsamlingen blev gennemført i dagene 28. og 29. september 2019 og grundet dårlige 

vejrforhold blev dør til dør indsamlingen for nogle byer udskudt til weekenden efter, med forlænget 

tilladelse fra politimesterembedet.  

 

Oktober 

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

https://www.neriuffik.gl/sponsorer/


13 
 

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

artikler via Sermitsiaq.AG, KNR-TV og Facebook. Der blev løbende afholdt møder med aktører til 

landsindsamlingen 2019.  

Brev til samtlige virksomheder i Grønland om landsindsamlingen 2019 blev udsendt.  

Kendisser til callcenteret blev anskaffet til deltagelse under liveshowet d. 8. november 2019.  

 

November: LANDSINDSAMLING 

Landsindsamlingen blev udført af lokalforeningerne i perioden fra 20. September og op til d. 15. 

November 2019. 

Sammenslutningen arrangerede direkte udsendelse af landsindsamlingen via KNR-TV den 8. 

November 2019 via KNR-TV og fra GUX Nuuk’s aula.   

 

Enkeltpersoner og mange firmaer donerede store beløb.  

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

 

SMS-indsamling: 1. præmie - En ny bil fra Nuuk Auto-ApS, der blev købt med stor rabat.  

2. præmie SMS-indsamlinen ny snescooter fra Arctic Cat, der blev købt med stor rabat.  

Rejsegavekort til Air Greenland til en værdi af 25.000,- doneret  100 % fra Air Greenland.  

Timepræmier kl. 21.00 under liveshowet: iPhone XR 64GB fra MDC-Data, Moccamaster fra Kaataq 

El ApS, Det Smukkeste Juletræ i Verden bog af Juaaka Lyberth, tegninger fra Kristoffer Petersen.  

Timepræmier kl. 22.00 under liveshowet: 20 kg. Mattak, Moccamaster fra Kaataq El ApS, Svantep 

Niperujoorutai bog af Juaaka Lyberth og tegninger fra Kristoffer Petersen.  

Lån af borde mv. Godthåbhallen, Godthåb Dampvaskeri lån af borddug, Brugseni- forplejning, 

TelePost opsætning og nedrigning samt drift af callcenter inkl. al materiale, KNR-TV liveshow og 

meget mere.  

 

Donationer af kontanter fra kr. 25.000,- til kr. 144.279,- blev bl.a. modtaget fra:  

KNI A/S og personale, Brugseni, ITTU.NET/ITTUWOMAN, Nuna Fonden, Arctic Prime Fisheries, 

Polar Seafood, GrønlandsBANKEN’s personale, Royal Arctic Line og personale, Royal Greenland og 

personale, A/S Boligselskabet INI personaleindsamling, SIGGUK A/S.   

 

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

beløb kan ses nedenfor.  

 

Det kan nævnes at KNI A/S har rekorden på 100.000,- plus personaleindsamling på 44.279,- i alt på 

stort kr. 144.279,-   

 
Alle der donerede mellem 75.000,- og opad fik tildelt elektronisk diamantbanner til fri brug for reklamematerialer.  

 
 
Alle der donerede mellem 25.000,- og op til 74.999,- fik tildelt elektronisk guldbanner til fri brug for reklamematerialer. 
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Alle der donerede mellem 5.000,- og op til 24.999,- fik tildelt elektronisk sølvbanner til fri brug for reklamematerialer. 

 
 
Alle der ønskede det og donerede mellem 1.000,- og op til 4.999,- fik tildelt elektronisk bronzebanner til fri brug for reklamematerialer. 

 

 

 

Landsindsamlingen var præget af mere inddragelse af kystens afdelinger og virksomheder med 

videoopkald til nogle lokalafdelinger, nye ansigter i bestyrelsen, udpræget deltagelse af politikere, 

tydelig samarbejde mellem Neriuffik og de offentlige instanser i forhold til tiltag samt rekordstor 

indsamlingsresultat.  

 

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 første billede ses Atakassaat med bl.a. Juaaka Lyberth og Lars Emil Johansen der starter showet op.  

(Alle billeder er kopieret fra den direkte landsindsamlingsudsendelse via KNR-TV) 

 
 

 
 

TV-Værterne Apollo Jeremiassen og Heidi Møller Isaksen samt Bibi Isaksen introducerer aftenens spændende program.     

      
 
På billedet til venstre ses Frederik Elsner der synger og på billedet til højre forklarer Arnalaa fra TelePost om 

callcenterfunktionerne  
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Victoria Martens fra Deloitte forklarer hvordan de systemmæssigt holder øje med aftenens donationer og på billedet til 

højre bliver den tidligere fungerende formand Birte Nielsen (i midten) og nuværende formand Mette-Sofie Jørgensen (th.) 

interviewet af Bibi Nathansen (tv.) om Neriuffik’s virke, hvad donationerne vil blive brugt til samt om øvrige aktiviteter i 

landsorganisationen, de lokale foreninger og Neriuffik’s Venner.  

 
 

Apollo interviewer Henriette Jensen fra Nuuk’s Auto om deres donation. Neriuffik’s husband, spiller for Parnuuna der 

synger.   

 
 
På billedet til venstre Nina Kreutzmann Jørgensen synger sammen med kor bestående fra elever i Ilinniarfissuaq. På 

billedet til højre ses formanden (tv.) for Neriuffiit Kattuffiat, Mette-Sofie Jørgensen der bliver interviewet sammen med 

Naalakkersuisoq for Sundhed, Martha Abelsen om samarbejdspunkterne mellem Departementet for Sundhed, 

Sundhedsledelsen og Neriuffik.  

 
 

Tupaarnaq Ingemann Mathiassen synger for med afslutningssangen Neriunneq og Landsindsamlingsshowet afsluttedes 

med et foreløbigt rekordstort resultat på 3.252.133,- kr.  

 



16 
 

En rørende afslutning af landsindsamlingsshowet, hvor alle deltagere i showet fælleskab dansede og syngede med. 

 
 

Landsindsamlingen har efter opgørelsen et endeligt bruttoresultat på kr. 3.273.672,77 og med et 

nettoresultat på kr. 2.869.133,22 

 

 
 

En særlig tak til alle musikerne, arrangørerne, deltagerne og donationsgiverne der kunne gøre 

indsamlingen muligt.  

 

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 i øvrigt:  

Redegørelsen fra arbejdsgruppen om aktiv dødshjælp i Grønland blev modtaget d. 3. november 2019 

og konklusionen var, at der ikke er et behov for et lignende tilbud i befolkningen her i landet, baseret 

på arbejdsgruppens erfaringer fra en grønlandsk kontekst.  

 

Bestyrelsen mødtes med Naalakkersuisoq for Sundhed d. 7. november 2019 hvor arbejdet med kursus 

for frivillige samtalepersoner i Det Grønlandske Patienthjem for alvor blev sat i gang.  

 

Bestyrelsen havde et fysisk møde i forbindelse med Landsindsamlingen og næste møde blev afholdt d. 

26. november via telefonmøde. Der blev derfor ikke afholdt møde i december 2019, hvor 

administrationen fik arbejdsro til at afslutte øvrige opsamlingsopgaver efter den store landsindsamling.  

 

Der blev besluttet, at der igen i år vil blive sendt en julehilsen via Sermitsiaq.ag og elektronisk via 

mails, i stedet for fysiske julekort.  
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LOKALAFDELINGER 

      

I 2019 er følgende lokalafdelinger medlemmer i Neriuffiit Kattuffiat:  

Neriuffik Uummannaq 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 blot et krav at man er medlem af Neriuffiks lokalafdeling.   

 

Hvis man vil søge økonomisk støtte hos Neriuffiks Venner og komme i betragtning, skal man have 

været medlem af Neriuffiks lokalafdeling i minimum et halvt år.   

 

Lokalafdelingerne har i løbet af året fået tilsendt donerede pins, donerede musik CD’er, trøjer og andet 

materiale som de kan sælge.  
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OVERSIGT OVER LEGATER TIL KRÆFTSYGE, REGISTRERING AF ANTAL AF KRÆFTTILFÆLDE  
OPDELT I BYER SAMT KRÆFTFORMER I ÅRET 2019 

          

         

Kræfttyper  Antal  

 

Lungekræft 40 

Brystkræft 24 

Endetarm 21 

Tyktarm 21 

Spiserør 9 

Livmoderhals 7 

Nyrekræft 6 

Tarm 6 

Leverkræft 5 

Næsesvælg  5 

Bugspytkirtel 4 

Galdeblære 4 

Hjerne 4 

Leukæmi  4 

Mavesæk  4 

Prostata 4 

Blærekræft 3 

Lymfekræft 3 
       

Testikel 3 Enkelte der har fået kræftdiagnose i følgende:     
Æggestokke 3 Bughinde Kirtelvæv Lungehinde  Myelofibrose Tunge 

 
Skjoldbruskkirtel  2 Hepatocellulært 

karsinom  
Knoglemarv Lymfeknude Næse Urinblæren  

 
Strubehoved 2 Hoved-hals  Knoglesarkom  Maligne svulster Skulder Ørespytkirtel  

 
Tarmen  2 Hud  Levergaldeveje  Mave Spytkirtel Således uddel-

tes der i 2019 i 
alt   

Binyretumor 1 Karcinom  Livmoder Mundhule Tolvfingertarmen 211 legater 

   
      

         

 
 

Det bemærkes særligt af bestyrelsen, at antallet af kræfttilfælde og kræfttyper har steget markant i 

forhold til foregående år.  
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KONKLUSION:  
 

Året 2019 har været præget af flere aktiviteter som har været muliggjort af flere midler indsamlet i 

2017 og 2018 samt den obligatoriske generalforsamling der skal gennemføres hvert 3. år.  

 

Den afgåede bestyrelse har haft et godt indbyrdes samarbejde i resten af deres virke i første halvdel af 

året og har leveret et godt resultat overfor den nye bestyrelse.  

Den nye bestyrelse har haft en god opstartsperiode og har afsluttet året med et rekordstort resultat samt 

gode aktiviteter.  

Antallet af personer der rammes af kræft stiger fortsat år efter år. Vi fra Neriuffik mener at det er af 

stor betydning, at det omgivende samfund fortsat 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, stadig 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 er igangsat større fokus på området fra politisk side og har oplevet gode 

samarbejdspunkter såsom i arbejdsgrupper nedsat fra politisk side.   

 

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.  


