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Bevillingsmodtagere fra 20§18-puljen 
 

• Clayhands - Et kunstprojekt, hvor 
der indsamles håndaftryk fra 

frivillige. Det ender ud med et 
stort kunstværk, der udstilles 
permanent et centralt sted i 

byen. Projektet støttes i 
samarbejde med Teknik og Miljø. 
(Støttet med 14.500 kr.)  

 

 

 

 

   
• Udetræning med Folkenetværket - 

Naturtræning, der er tilpasset den enkelte borgers 
formåen. (Støttet med 10.000 kr.)  

 
 
 

 
 

 
• Debatteateret ”Glidende overgange” - 

Teatergruppe, hvor formålet er at skabe 

debat om seniorlivet gennem debatteater 
og samtidig mindske ensomhed og 

passivitet samt udvikle nye fællesskaber. 
(Støttet med 40.000 kr.) 
 

 
 

 
 
 

 

• Lystworkshops med Svalholm Dans - En række workshops, der har til formål 

at tilbyde meningsfyldte fællesskaber for ældre borgere, som 

sjældent deltager i eksisterende tilbud samt at udvikle og 

understøtte Svalholm Dans’ seniorer fra Rethink Ageing 

projektet som rollemodeller, så de bliver mere selvstændige 

og får mod på selv at tage initiativ til lignende projekter. 

(Støttet med 40.000 kr.)  
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• Samlingsstedet – et præprojekt i festugen, 

hvor der afprøves hvilke gavnlige effekter, der 

kan være ved at etablere et arbejds- og 

handlefællesskab for forskellige borgergrupper 

(handicappede, ældre og udsatte, m.fl.) 

(Støttet med 30.000 kr.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Glæden – vil skabe erindringsoplevelser for ældre 

ensomme ved at etablere et transportabelt hyggehjørne 

med erindringsgenstande. Det er frivillige fra blandt andet 

Café Parasollen og Klostergadecenteret, der deltager. 

(støttet med 20.600 kr.) 

 

 

 

 

 

• SAMVÆRD - skaber rammer for naturlige, nærværende og 

meningsfulde møder mellem mennesker, 

der normalt ikke mødes i det daglige og 

normalt ikke har deres gang sammen, fx 

gennem musik, leg og bevægelse. 

Foreningen vil skabe anledninger til 

generationsbrobygning via møder mellem 

generationer. (foreningen står blandt 

andet for projektet Leg på plejehjem). 

(Støttet med 31.500 kr.)  

 

 

• Røde Kors Pårørendestøtte – etablering af et pårørendestøtte projekt. 

Projektet går ud på at tilbyde pårørende et pusterum i form af 

tilstedeværelse i hjemmet ca. 2 timer én gang om ugen. Der 

etableres frivillig-makkerpar således at ét makkerpar knyttes til 

én familie. Dermed øges sandsynligheden for, at støtten kan ydes 

kontinuerligt. (Støttet med 36.100 kr.)  


