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Ansøger 

 

aktiviteter Ansøgt beløb Vurdering Tildelt støtte 

Samvær og 

Sundhed – SOS 

Der søges om støtte til en 

bustur til Hvidsten Kro efter 

devisen ”tage en ven med på 

tur”  

 

Målgruppen er ensomme ældre 

i Fredericia kommune, der 

sammen med eksisterende 

medlemmer af SOS tilbydes at 

komme med på en tur. Målet er 

at de ”nye” borgere vil få en 

relation til de eksisterende 

medlemmer i foreningen, som 

de ikke har haft før. 

 

Det forventes at 40-50 

personer deltager i aktiviteten.  

 

SOS har allerede gennemført 

en tur med succes. 

 

Der søges om 5.600 kr. 

til bus i 8 timer og 500 

kr. til en lokal guide, i alt 

6.100 kr. 

 

Det vurderes, at de 

planlagte aktiviteter ligger 

indenfor retningslinjerne og 

formålet med 

Værdighedspuljen 

 

Fredericia Kegler Fredericia Kegler er en 

kegleforening for 50+ årige. 

Der kan være op til 56 

spillende medlemmer, idet 

medlemmer ud over dette antal 

ikke kan forvente faste 

spilletider eller hold (pga. antal 

hold og baner). Der er pt. 51 

aktivt spillende medlemmer og 

foreningen ønsker at tiltrække 

lidt flere medlemmer. 

 

Der søges om støtte til 

annoncering med henblik 

på at få nye medlemmer, 

de der pt. 51 aktivt 

spillende medlemmer, i 

alt 5.000 kr. 

Det vurderes, at de 

planlagte aktiviteter ligger 

ikke indenfor 

retningslinjerne og formålet 

med Værdighedspuljen, idet 

der ikke er planlagt særlige 

aktiviteter, der kan opsøge 

og tage hånd om nye 

ensomme borgere, der ikke 

umiddelbart har 

ressourcerne til selv at 

opsøge aktiviteter og 

netværk. 

 

 



Ansøger 

 

Aktiviteter Ansøgt beløb Vurdering Tildelt støtte 

Brugerrådene i 

Fredericia 

Brugerrådene arrangerer spis 

sammen-arrangementer på de 

tre aktivitetscentre, Tavlhøj, 

Øster Elkjær og Seniorhuset IP 

Schmidt. Målgruppen er 

ensomme ældre, der sidder 

hjemme og har svært ved at 

overskue at komme ud. En del 

af ideen er at hente personen i 

eget hjem og køre hjem igen. 

Der er frivillige til at hjælpe 

med at køre. 

Der vil være værtinder/værter 

til at tage imod, når man 

ankommer til cafeen og de er 

til stede under spisningen.  

 

Der søges om støtte til 

blandt andet dækning af 

transportudgifter, 

anskaffelser, dækning af 

udgifterne til forplejning 

for de frivillige 

(bordværter) mv. 

40.000 kr. 

 

Det vurderes, at de 

planlagte aktiviteter ligger 

indenfor retningslinjerne og 

formålet med 

Værdighedspuljen 

 

Pensionistklubben 

Frecia 

 

Pensionistklubben Frecia er en 

pensionistklub for døve. 

Målgruppen er døve ældre i 

Fredericia og omegn.  

 

Aktiviteterne er bustur to 

gange årligt, foredrag 6 gange 

årligt og deltagelse i 

pensionisttræf for foreningens 

medlemmer. 

 

Frecia er en godkendt 

pensionistforening i Fredericia 

Kommune og får støtte til 

daglig drift gennem 

støtteordningen for godkendte 

pensionistforeninger i 

Fredericia Kommune. (i 2016:  

kr.) 

 

Der søges om 10.000 kr. 

til budtransport og 

20.000 kr til afholdelse af 

jubilæum, i alt 30.000 

kr. 

 

Det vurderes, at de 

planlagte aktiviteter ligger 

ikke indenfor 

retningslinjerne og formålet 

med Værdighedspuljen, idet 

der ikke er planlagt særlige 

aktiviteter, der kan opsøge 

og tage hånd om nye 

ensomme borgere, der ikke 

umiddelbart har 

ressourcerne til selv at 

opsøge aktiviteter og 

netværk. 

 

 



Ansøger 

 

Aktiviteter Ansøgt beløb Vurdering Tildelt støtte 

Fredericia 

Middelfart 

Selvhjælp 

Der søges om støtte til fortsat 

igangsætning og forankring af 

søndagskaffe. Målgruppen er 

ensomme ældre, der har meget 

lidt netværk, ældre hvor 

familien langt væk og ældre, 

der har mistet ægtefællen og 

som mangler et socialt 

netværk. Brugere af tilbuddet 

findes blandt andet i 

samarbejde med kommunens 

Brobygger Susanne Andersen. 

Søndagskaffe afholdes 1 

søndag i hver måned på 

forskellige steder i kommunen, 

fx caféer, restauranter, haller, 

kunstudstillinger og 

campingpladser. Deltagerne 

betaler 25 kr. pr. gang, idet 

restudgifterne enten betales af 

Selvhjælp eller af stedet hvor 

man mødes. Der er erfaring for 

at deltagerne efterhånden får 

mod på at deltage i andre 

aktiviteter eller foreninger. 

Konceptet er afprøvet med 

succes i Middelfart Kommune. 

 

Der søges om støtte til 

udviklings- og 

forankringsarbejde 

54.400.kr., Annoncer 

15.500 kr., 

administration 4.000 kr., 

kørsel til frivillige 3.200 

kr., i alt 77.100 kr. 

 

Det vurderes, at de 

planlagte aktiviteter ligger 

indenfor retningslinjerne og 

formålet med 

Værdighedspuljen 

 

 

 

 


