
Antal ansøgninger: 41

Indstillet i alt: 821.901 kr.

§18, 2. runde 2021

Nr. Forening Anvendelse af ansøgt støtte  Indstillet Frivilligrådet Bemærkninger

1 Kultur og Sundhedscenter Havkær

Tilskud til frivilliges forplejning til Tirsdagsvennerne, hvor borgere mødes hver tirsdag eftermiddag til 

hygge, sang, film foredrag m.v.                           3.000,00 kr. 

2 Vestervangrådet Tilskud til leje af en liftbus og frivilliges forplejning til en Forårsudflugt i 2022.                           6.500,00 kr. 

3 Spisegruppen Ved Kultur & Sundhedscenter Havkær Støtte til frivilliges udgifter i forbindelse med et 5 dages ophold på Saxsild Strand.                         15.000,00 kr. 

4 Næshøj bridgeklub Støtte til fejring af 20 års jubilæum for medlemmer

Overflyttes til §18-

kickstart

5 Mandegruppen SølvRoserne Tilskud til leje af bus, kørestole og frivilliges forplejning til en heldagstur.                           9.300,00 kr. 

6 Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Aarhus

Tilskud til leje af bus og  frivilliges forplejning til udflugt. Derudover gives støtte til af til 3 temamøder 

for at nå nye medlemmer.                         12.250,00 kr. 

7 Ældre Sagen Aarhus 

Støtte til besøgsordning, tryghedsopkald, bisiddertjeneste, livsmodsarbejde, etnisk arbejde, Ældre 

Sagens Natteravne, den Hjælpende Hånd, ledsagerordningen, motionsvenner, flyttevenner, skole- og 

børnehavevenner, vejledning og IT-indsats.                       225.000,00 kr. 

Fornyelse af fast §18-

bevilling

8 Aktion Børnehjælp Støtte til garn og kørsel i egen bil.                         13.000,00 kr. 

Fornyelse af fast §18-

bevilling

9 Brugerrådet Skæring Lokalcenter

Støtte til busleje til udflugt, samt kontorhold til lokalcentrets FO Ud af røret hold og print at 

månedsbladet Gnisten.                            6.878,00 kr. 

10 Brugerrådet Skæring Lokalcenter

Tilskud til forplejning af frivillige ved 24 gåture, 19 fredagsforedrag, 2 suppeaftener, 2 damefrokost, 2 

herrefrokost og 2 modeshows.                           3.955,00 kr. 

11 Seniormænd 8250

Støtte til kontorhold for foreningens bestyrelse, til forplejning af bestyrelse i forbindelse med 

arrangementer for hele 2. halvår 2021 og tilskud til bustur.                           9.450,00 kr. 

12 Brugerrådet Viby Lokalcenter Tilskud til underholdning til jul for borgere i området.                           8.000,00 kr. 

13 Glæden

Tilskud til aktivitetsmaterialer til at lave erindringskasser til udviklingshæmmede og ældre. Tilskud til 

frivilliges forplejning, transport og kontorhold.                         16.000,00 kr. 

14 SIND Pårørenderådgivning

Midler til kursushonorar (til undervisere på lokalcentre, uddannelsesinstitutioner mv.), 

kursushonorar (til undervisere af frivillige), telefoni, supervision, pjecer, forplejning, transport og 

lokaler målrettet borgere 60+.                       300.000,00 kr. 

Fornyelse af fast §18-

bevilling

15 Støtteforeningen ved Hospice Søholm Støtte til trykning af nyhedsbreve hver måned til medlemmer, personale og frivillige.                           3.000,00 kr. 

16 Århus Radio & TV Støtteforening Støtte til afholdelse af søndagsmiddag.                           6.000,00 kr. 

17 Brugerrådet ved Tranbjerg Lokalcenter Et anderkendelses arrangement for frivillige ved Tranbjerg Lokalcenter. Flyttes §18 kickstart

18 Frivilliggruppen Hospice Søholm

Støtte til frivilliges forplejning til temadag, frivilligmøder, julefrokost og sommerfest for 

frivilliggruppen.                         10.000,00 kr. 

19 Centerråd Havkær Støtte  til musiker/underholdning til Mortens and.                           5.000,00 kr. 

20 Centerråd Havkær Støtte til frivilliges forplejning til julefrokost.                               200,00 kr. 

21 FUAM  Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder  Støtte til frivilliges  transportudgifter, så  de kan lave en ny hjemmeside.                           2.718,00 kr. 

22 Alzheimerforeningen Østjylland

Støtte til afvikling af foredrag om demens, brætspil til Brætspilscafe og frivilliges forplejning til 

fredagscafe.                         54.500,00 kr. 

23 Røde Kors Aarhus Støtte til busleje og frivilliges forplejning til 2 udflugter.                         14.500,00 kr. 

24 Borgerrådet Skødstrup

Støtte til afholdelse af 2 halvårlige naboskabs middage for beboerne i ældreboligerne og pårørende 

på Cafeen Rosenbakken for at styrke nabofællesskabet.                            8.000,00 kr. 

25 The African Foodprint Foundation

Støtte til workshop med døve dansere og ældre ensomme, der bringer flere kulturer fra Bispehaven 

og Hasle sammen og bekæmper ensomhed blandt beboerne.                           8.000,00 kr. 

26 Christianskirkens Sogns Menighedspleje Støtte til frivilliges forplejning til tirsdagsklub med foredrag, udflugter og hygge.                           5.000,00 kr. 

27 Mandegruppen Hørgården

Dækning af udgifter til transport i forbindelse med planlagte eksterne arrangementer og dækning af 

udgifter til frivillige.  Afslag 

Der er ikke noget, der taler 

for at det er en 

målgruppe, der har brug 

for særlig hjælp til 

transport. 

28 Lokalrådet på Hørgården

Støtte til kursusforløb med historie henover efteråret 2021 med foredragsholder og busleje til 

udflugt. Flyttes §18 kickstart
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29 Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland Indkøb af nye stole til nogle af vores lokaler.  Afslag 

Der ydes ikke støtte til 

indkøb af inventar. 

Foreningen opfordres til at 

kontakte en virksomhed, 

der forærer "brugte" 

kontormøbler til 

foreninger. 

30 FUAM Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder

Tilskud til frivilliges forplejning til en dagslang studietur til almennyttige seniorbofællesskaber i 

østjylland.                               500,00 kr. 

31 Safahus Ugentlige samvær, udflugter, banko og fællesspisning.                         15.000,00 kr. 

Fornyelse af fast §18-

bevilling.

32 Safahus Støtte til frivilliges forplejning og leje af bus til udflugt med hotelovernatning.                           8.000,00 kr. 

33 Dansk Blinde Samfund Østjylland

Støtte til et quiz- og spisarrangement, en forårsfest og to hygge- og inspirationsdage for nye 

synshandicappede primært over 65+. Der gives yderligere støtte til frivilliges forplejning og 

aktivitetsmaterialer til disse arrangementer.                           7.500,00 kr. 

34 AKTIVE  SENIORMÆND Tilskud til 5 frivillige forplejning til 10 møder og kontorartikler.                           3.700,00 kr. 

Afslag på busleje til 

udflugt, da intet taler for 

særlig behov for støtte.

35 Bjørnshøj Lokalråd Tilskud til forplejning af de frivillige som hjælper i de forskellige aktiviteter i resten af 2021 og 2022.                         10.000,00 kr. 

36 Hørgården Der søges midler til et akvarie, som skal betales over leasing.  Afslag 

Dette er ikke frivilligt 

socialt arbejde.

37 Havfruerne8250 Tilskud til frivilliges forplejning, kontorhold og bustur.                           8.900,00 kr. 

38 KlostergadeCentret Støtte til indkøb af 100 eksemplarer af Højskolesangbogen.                         12.800,00 kr. 

39 Helle Schnell Et fælles arrangement / fællesspisning for ældre ensomme borgere. Flyttes til §18-kickstart

40 lokalcenterråd Brabrand Tilskud til frivilliges forplejning og busleje til forårsudflugt med museumsbesøg og spisning.                           7.250,00 kr. 

41 Sundhed og kulturcenter Havkær Tilskud til frivilliges forplejning hver tirsdag.                           3.000,00 kr. 


