
Corona ensomhedspuljen 2020 – status per 17.09.2020 

Ansøger Titel 
 

Udbetalt 

Hjerteforeningen 
i Aarhus 

Mød andre, der 
har passet ekstra 
godt på sig selv 

3-4 aktiviteter per uge spredt i byen i løbet af juli og 
august, hvor tilbuddene er særligt få, fordi aftenskoler 
og mange frivilligorganisationer traditionelt ligger stille. 
Der vil være to typer gratis aktiviteter: udendørs 
motion/yoga og mulighed for en snak 

20.835, - 

Klostergade-
Centret 

Udflugter til 
Saxild Strand 

2 udflugter til Saxild Strand for 2x25 seniorer + frivillige, 
gåtur, udendørs aktiviteter, sang og musik og måske 
højtlæsning 

15.250, - 

Holme 
medborgerhus  

Genåbnings-
arrangement  

Vi vil søndag den 6. september byde på fællessang, 
frokost, luksusbanko med mange præmier, kaffe og 
kage, og slutte af med fællessang. 

7.000, - 

Boligkontoret 
Aarhus 

Ud i det fri - på 
bustur med dine 
naboer.  

Fire kulturelle udflugter (5 personer per tur) for at få en 
god oplevelse sammen med andre borgere fra 
nabolaget. 

6.500, - 

Livsværkstederne 
i Gellerup 

Pop-up caféer 
som indgang til 
etablerede 
fællesskabsaktivit
eter. 

søger om støtte til at kunne fortsætte en velfungerende 
aktivitet i perioden 15.8-20.12 2020. De konkrete 
aktiviteter i projektet er: 
- 1 ugentligt pop-up cafe af 1 ½-2 timers varighed på 
udvalgte steder i lokalområdet i 18 uger i perioden 
15.8-20.12. I cafeen vil der være mulighed for gratis 
kaffe/the og kage, mulighed for en snak og socialt 
samvær. Igennem samtaler og relations arbejde vil 
caféværterne invitere cafégæsterne med i andre lokale 
foreningsfællesskaber. 

47.000, - 



Røde Kors Aarhus Genåbning af 
Røde Kors 
Vågetjeneste 

Vågetjenesten ledes og koordineres normalt af frivillige 
ledere. Grundet Covid-19 situationen er Røde Kors 
Aarhus ekstraordinært nødt til at overdrage ledelsen og 
koordineringen af de frivillige vågekoner til ansatte i en 
periode på 2,5 uger i sommeren 

5.000, - 

Saxild Strand Saxild rykker ud Gæster, der har været på Saxild Strand samles i små 
grupper ude i lokalområderne. Projektet har kørt siden 
maj og har pt. 21 grupper med i alt 109 deltagere. Hver 
gruppe mødes hver 14 dag. i hver gruppe er der mellem 
4 og 6 deltagere. Til møderne sørger koordinatoren for 
at snakken flyder let, laver quizzer, synger samme mv. 
Med midlerne vi søger, vil vi kunne fortsætte vores 
arbejde frem til og med 25. september. Vi regner med 
at der afholdes 14 dages sommerferie. Det er vores håb 
at vi via projektet etablerer 9 nye grupper 

50.000, - 

PårørendeRådet 
DCA 

Fortsæt de gode 
Corona19 
aktiviteter i 
Fremtiden, når vi 
igen får hverdag i 
Fællesskab på 
DCA 

Søger til uprioriterede aktiviteter på DCA i resten af 
2020, fest, musikalske indslag, indvielse af havehegn, 
anerkendelsesfest for støtteforeningen der lukker ned 
osv. 

10.000, - 

Netværk for 
Besøgstjenester, 
Frivilligcenter 
Aarhus 

Cafebesøg for 
besøgsvenner og 
besøgsværter 

At give 100 besøgsværter og besøgsvenner et gavekort/ 
voucher på 200 kr., så de to sammen kan tage på tur, fx 
på cafe.  

25.000, - 

Den boligsociale 
helhedsplan i 
Frydenlund 

Brunch og Banko De mødes to gange om måneden til brunch og banko i 
Frydenlunds Fælleshus (max. 10 ældre pr. gang). 

35.400, - 

FOF Aarhus Aktiv livsstil for 
seniorer i naturen 

På Aktiv livsstil skal vi ud i naturen og træne og få både 
krop og sjæl i gang. Træningen vil ligge kl. 9-10.30 
onsdage i fem uger hen over sommeren i Mindeparken 

3.550, - 

Lokalcenter 
”””SKÅDES 
VENNER ””” 

Spis med – syng 
med 

Når der lukkes op for lokalcenteret.  Fællesspisning. 3 
efterfølgende søndage i ”Streg” bliver der afholdt, 
frokost m/ buffet, med underholdning 

35.375, - 



Solbjerg 
Seniormotion 

Udendørs 
styrketræning 

 Mange er vant til at gå i motionscentret fast 2 gange 
om ugen og her mødes med andre. Ved at tilbyde 
introduktion og instruktion til ude- træning har vi 
erfaret at de ældre deltagere har forskellige fysiske 
forudsætninger. Derfor har vi haft stor gavn af en 
instruktør fra "Aktiv hele livet". Desuden får vi erfaring i 
selv på sigt at fortsætte med udetræning. I juli måned 
planlægges et styrke-træningsforløb på 4 gange, hvor 
deltagerantallet nu kan øges. 
Træningen foregår på Lokalcenter Solbjergs udeareal 
hvor der kan holdes 2 meters afstand. 

7.000, - 

Beboer- og 
pårørenderådet 
ved 
plejehjemmet 
Augustenborggad
e 

Aktiviteter i en 
Corona-tid 

Projektet tilbyder de 31 beboere på plejehjemmet 
Augustenborggade at deltage i forskellige aktiviteter 
med sang og musik, hobbybetonede aktiviteter, 
naturoplevelser, kulinariske oplevelser, livshistorier og 
gode samtaler. Aktiviteterne foregår på plejehjemmet 
Augustenborggade under ledelse af dygtige og erfarne 
undervisere fra FO-Aarhus 

16.000, - 

Boligkontoret 
Århus - Den 
boligsociale 
indsats i 
Møllevang 

Udflugter for 
socialt udsatte 
ældre 

Pengene skal bruges til to udflugter. Én udflugt til Gl. 
Estrup og én udflugt til Moesgaard museum. Begge 
udflugter er med indgang på museum og frokost med 
drikkevarer og Kaffe. (2x20 beboere) 

15.969, - 



Folkenetværket Sammen igen Pengene anvendes til 3 projekter. 
• Genåbning af Lokalcenter Bjerggården, - der ikke har 
cafe - og derfor har været, og stadig er helt lukket ned 
for Lokalcentrets normale brugere. Der tænkes et 
tilskud hertil på kr. 2.000, - der i samarbejde med 
Lokalcenterrådet udmøntes i et musikarrangement. 
Alternativt kaffe/kagebord.  
• Folkenetværket arrangerer for samme målgruppe en 
mindre udflugt. 
Hertil søges kr. 2.000,-  
• Endelig søges kr. 2500,- til endnu ikke programlagt 
arrangement, igen for vore svage borgere. Formentlig 
tilbagevendende månedlig klubaften med socialt 
samvær og sang som omdrejnings-punkt. Fysisk på 
Folkestedet og også på Bjerggården. 

6.500, - 

Læseforeningen Litterære 
fællesskaber for 
sårbare ældre i 
coronatiden 

Aktiviteterne i projektet har det fælles formål at række 
ud og inddrage målgruppen i de læsende fællesskaber. 
For at imødekomme målgruppens forskellige behov, 
igangsættes initiativer i fire spor. 1. Indkøb af løsninger 
til at inkludere ældre i Én-til-én læsninger, 2. Etablering 
af virtuel platform for ældre i Aarhus, 3. Bygge bro 
mellem digitale og fysiske læsegrupper og Én-til-én, 4. 
Rekruttere og række ud til ældre, der endnu ikke er del 
af indsatsen 

30.000, - 

Trige 
Sammenhold 

Tilskud til 
etablering af 
bålhytte 

Projektideen er at bygge en bål-madpakke hytte 50 m2 
på et dejligt samlingssted Ellens Plæne i Trige by, ved 
siden af plejehjem, lokalcenter, centertorvet, socialt 
boligbyggeri og villakvarter. Formålet med hytten er at 
skabe et samlingssted for ældre borgere i lokalområdet: 
Her er der mulighed for at sætte sig ind og samtidig 
være synlig for det liv der foregår lige omkring en - og 
ad den vej spontant få mulighed for kontakt med 
forbipasserende. Netop i en Corona tid, hvor 
mulighederne for at mødes på lokalcentrene, i kirker 
mm. er udelukket, giver det god mening med et 
udendørs mødested midt i byen 

35.000, - 



Århus Radio TV 
Støtteforening 

Busture og 
søndagsmiddage 

Vi vil derfor gerne gøre genåbningen lidt festlig, og 
servere lidt morgenbrød 
på åbningsdagen. Derudover vil vi gerne arrangere et 
par dagsture i løbet af efteråret. 
Evt. også 2 x søndagsmiddage med hygge og banko. 
Der er rigtig mange ældre, der oplever søndage som 
meget lange.  

15.000, - 

Alzheimerforenin
gen, Østjylland 

Få ny energi efter 
Corona - 
pårørende til 
demensramte 

Ideen er et to dages ophold på Saxild Strand, hvor 
pårørende kan møde andre pårørende, få frisk luft, 
synge, høre om hvad man gør ved stress, noget om en 
god nattesøvn som er vigtig. Vi laver gåture med 
kaffekurv i små grupper, hver gruppe får et spørgsmål 
om hvad Corona har gjort for dem. 
Pårørende har været isoleret, har ikke kunne lave 
frivilligt arbejde, ikke kunnet møde andre 
familiemedlemmer, ikke været til træning og andre 
aktiviteter.  

10.000, - 

Rådet på Skæring 
Lokalcenter 

Socialt fællesskab 
i 3. halvlej 

Vi søger midler til to bord og bænke sæt, som vil gøre 
det muligt at drikke kaffe og spise madpakker - dyrke 
fællesskabet- efter endt Krolfspil  
Og i det hele taget vil bordene være et trækplaster i 
området for beboerne i Skærings ældreboliger - det give 
naturlige anledninger for at mødes i det fri og nyde det 
sociale liv 

4.000, - 

Trige 
Menighedsråd 

Samtalesaloner Afvikling af 3 samtalesaloner i Trige Sognegård 8.000, - 

Vi-Senior Uddannelse af 
Trivselsagenter til 
forebyggelse af 
ensomhed blandt 
etniske 
minoritetsældre 

Via de såkaldte "Trivselsagenter" ønsker vi at flere 
ældre af anden etniske minoritetsbaggrund bliver bedre 
hjulpet fra ensomhed til øget sundhed og livskvalitet 
ved styrkelse af deres sociale fællesskab. 

39.600, - 

Muhabet Online venner Online koncept hvor relationen mellem Muhabets 
brugere kan bevares i Corona tid 

27.000, -  



 

 

 

Solbjerg 
Seniormotion (ny 
ansøgning) 

Selvtræningsforlø
b udendørs i små 
grupper - 
forbedring måles 
gennem test 

 

Vi ønsker at udarbejde et selvtrænings-program, i 
grupper på max. 6 personer, som grupperne 
selvstændigt kan arbejde ud fra. Vi har allerede afholdt 
et inspirationsmøde og efterfølgende 2 
introduktionsmøder, hvor ca. 30 personer har vist stor 
interesse for tilbuddet. I stedet for træningsmaskiner, 
kan mange af øvelserne udføres med elastikker. Hver 
deltager får derfor udleveret en elastik til personligt brug 
og dermed undgå smitterisikoen. Derfor søges også om 
penge til køb af elastikker 

19.437,5 

Dadadans Bevæg os 
sammen på 
afstand 

Tilbud til ældre borgere om et bevægelsesatelier, der 
bevæger både krop og sind. Afholdes fire gange 
(halvanden time) i perioden 40-41 på Brobjergskolen 

18.500, - 
 

Christianskirken Sangaften - Sange 
der løfter 

En sangaften der afholdes d. 23. november, hvor ældre, 
familier og unde voksne inviteres ind i Christianskirken. 
Plads til 120 syngende gæster. Man ønsker at invtere en 
kendt person (Mathias Hammer) ind til at guide 
forsamlingen gennem den nye højskolesangbog, som 
udkommer i novemer. Arrangementer skal være 
startskudet på flere og mindre sangarrangementer i 
2021. Pengene skal gå til løn og transport til Hammer. 
Arrangementet ses af arrangørerne som en samlende 
begivenhed for områdets beboer.   

17.251, - 

Aarhus Aadal 
Bridgeklub 

Indkøb af 
Plexiglas-plader 

Indkøb af Plexiglas-plader til Bridgebordene, så der kan 
tages hensyn til afstandskrav når der spilles bridge i 
klubben. Der indkøbes 15 sæt til 15 borde a kr. 650,- pr 
sæt 

9.650, - 


