
Liste over ansøgninger tildelte midler fra §18-kvikpuljerne 2022 
 

Kvikpulje (Kultur) 

Nr. Ansøger Initiativ 
1 Rådet folkehuset 

Mårslet 
Brunch med bobler og formiddags-jazz. 
Koncepter er brunch, bobler og jazzmusik afholdt som åbent hus. Vi vil 
gerne invitere bredt ud i by og opland i Mårslet med et anderledes 
koncept end vi plejer. 

2 Afdelingsbestyrelsen 
Carl Blochs Gade 
 

Koncert med Lene Siel for beboere og deres pårørende på Plejehjemmet 
Carl Blochs Gade samt beboere og pårørende i ældreboligerne.  
Ekstraordinær oplevelse efter nedlukning og stor ensomhed under 
Corona.   
Fællesskabende aktivitet og ensomhedsbekæmpelse. 

3 Rådet på Folkehuset 
Dalgas 

Fejring af stedets fødselsdag med grill, sang og musik i haven 

4 Folkehuset Risskov Koncert med Visens Venner 
5 Brugerrådet 

Stautrup 
En aften med musik og vinsmagning 

6 Brugerrådet ved 
Folkehuset Holme 

Foredrag gennem musik, fællessang og fortælling om skæve eksistenser 
mellem Vesterhav og Limfjord. 

7 Rådet Folkehuset 
Lystrup 

Festlig fejring af festugen med Kisser og Søren 

8 Skæring Brugerråd Festugebuffet i caféen med efterfølgende syng-med koncert med tre 
harmonikaspillere 

9 Folkehuset Mårslet Julefrokost med underholdning. 
December kan være hård for dem, som sidder alene.  

10 Foreningen for 
Medborgerskab 

På fælles opdagelse i Den Gamle By 

11 Brugerrådet i 
Folkehuset 
Tranbjerg 

Festuge i Folkehuset Tranbjerg – åbent hus 

12 Gågrupperne i 
Åbyhøj 

Historisk/kulturel udflugt med guide for borgere over 60 år.  
Seniorer mødes på tværs af nationaliteter og kulturer. 

13 Folkehuset Hjortshøj Koncert med Aarhus Symfoniorkester 
At fremme fællesskabet i vores område, hvor mange er over 60 år. Og at 
give os en smuk musikalsk oplevelse.  

14 Bussens Venner 
Holme 

Heldagsudflugt koldkrigsmuseet Regan Vest 

15 Vildroserne Foredrag med Almaz Mengesha. Foredraget skal bruge til at invitere nye 
folk ind i vores fællesskab. 

16 Folkehuset 
Skødstrup 

Udflugter med mandagsbussen til kulturinstitutioner og andre 
seværdigheder. Bekæmpelse af ensomhed.  

17 Mandeklubben 
"Kasketkarl" 

Kultur i "Nillers Kælder" musik og foredrag 



18 Gruppe på 
Folkestedet 

Etniske kvinder mødes på tværs. At samle kvinder over 60 med anden 
etnisk baggrund til et fællesskab, hvor de kan møde hinanden til mad og 
dans m.m. 

19 Centerrådet v/ 
Folkehus 
Toftegården 

Foredrag v/ Henrik Oest: Elvis Presley 
Samle folk til et hyggeligt kulturelt arrangement, hvor der er også er 
mulighed for samtale og lære hinanden mere at kende. 

20 Folkehuset Hjortshøj Byvandring i Hjortshøj for nyopstartet gå-gruppe. 
 

21 Folkehuset Brabrand Kom i julestemning med musik, hygge og god mad. 
Formålet er at skabe glæde og samhørighed og forhåbentlig danne 
grobund for nye relationer. 
 

22 Århus radio & tv 
bankoklub 

Opstart af banko efter Covid-19 

23 Rådet på Folkehuset 
Dalgas 

Månedlig banko og kaffebord. Fællesskab for de ældre borgere i 
området.  

24 Rådet på Møllestien Festuge på Møllestien. Skabe glæde og fællesskaber gennem musikalske 
oplevelser. 

25 Single60+kultur Bustur til MakVærket og forsøgscenter Østerild. 
 

26 Lokalrådet 
Fælleshuset Trige 

Høstfest og Julefrokost for ældre borgere i og omkring Trige. 

27 Rådet på Folkehuset 
Dalgas 

Høstfest for borgere i området 

28 Frivillig ved 
Folkehuset Marselis 

Kulturarrangement. Museums besøg / bustur 

29 Landsbyliv i 
Hjortshøj 

Workshop og koncert med ensemblet Kvinderåberne 

30 Kultur og 
Sundhedscenter 
Havkær Tilst 

Bustur til julemarked for ældre personer med tilknytning til Kultur & 
Sundhedscenter Havkær Tilst 

31 Aktiv Video Klub 
Aarhus 

Fællesarrangement i anledning af jubilæum 

32 Café Parasollen i 
Viby 

Fælles kulturtur til Hvidsten Kro og Fristedet Skæring. 

33 4 mands idégruppe Mænd, Mad og Musik - "M-kultur" i bredeste forstand.  
 

Madfællesskaber 

Nr.  Ansøger Initiativ 
1 Brugerrådet 

Folkehuset Kolt-
Hasselager 

Spiseaften for hele familien. At invitere yngre borgere med familie og børn, 
samt ældre ensomme hjemmeboende. 

2 Brugerrådet 
Folkehuset Stavtrup 

Høstfest for borgerne i lokalområdet. 

3 Rådet folkehuset 
Tranbjerg 

Fællesspisning for hele byen: "Undgå midt-uge-krise" 



4 Rådet Folkehuset 
Lystrup 

Danmark spiser sammen i Lystrup 

5 Foreningen for 
Medborgerskab 

Mad over bål i det fri med bål-kok. 

6 Brugerrådet, 
Skæring 

Kor og græskar 

7 Vestervangrådet Pølsevogn og pølsemusik.  
For at tiltrække en bredere gruppe mennesker vil vi gerne bestille en 
pølsevogn som i to timer skal servere pølser efter deltagernes ønsker mens 
et orkester leverer lystig musik. 

8 Boligforening 
Hjortshøj 

Bål, mad og fællesskab.  
Mad over bål for beboere i lokalområdet.  

9 Mandeklubben 
"Kasketkarl" 

Spisehyggevenner 
Tilberedning og fællesspisning for klubbens medlemmer i vores hyggelige 
lokaler i "Nillers Kælder" 
Eventuelt ture ud af huset, naturoplevelser, hyggespisninger, sheltere med 
bålpladser 

10 International 
Kvindeforening i 
Tilst 

Madfællesskab og gåtur. 
At give kvinderne i International Kvindeforening oplevelser udenfor Tilst. 
Kvinderne vil meget gerne ud at opleve nyt i fællesskab med hinanden. 

11 Husrådet, 
Folkehuset 
Christiansbjerg 

Nu skal det være - Fællesspisning Folkehuset Christiansbjerg 
Fællesspisning efter Covid-19! 

12 Århus radio & tv 
bankoklub 

Søndagsfrokost og hygge 
Ældre der gerne vil være sammen med ligesindede til hygge og mad om 
søndagen. Der er mange ældre der oplever weekender som meget lange og 
uden indhold. 

13 Rådet på Folkehuset 
Møllestien 

Fællesspisning 

14 Rådene på 
Folkehusene i Nord 

Udflugter med socialt samvær på tværs af 6 Folkehuse. bl.a. til Hvidstens 
Kro, Mariager saltcenter, Fuglsø centeret 

15 Afdelingsbestyrelsen 
Carl Blochs Gade 

Hotdogs og gårdsangermusik 

16 Bryd Ensomheden 
Aarhus 

Fællesskab omkring spisning. Foreningens medlemmer mødes omkring bl.a. 
mad hver 14. dag. Initiativet er et aktivt forsøg på at minimere og forebygge 
ensomhed blandt ældre. Foreningen har en overvægt af medlemmer med 
anden etnicitet end dansk. 

17 Skødstrup - Løgten 
Pensionistforening 

Åletur 
Bustur til Feggesund Færgekro, hvor vi spiser ål. 
   

18 Lokalrådet 
v/ Folkehuset 
Risskov 

Et arrangement den 9. november i forbindelse med "Danmarks spiser 
sammen". 

19 Frivillig på 
Folkehuset Marselis  

Fællesskab ud af røret/ ensomhed / spisearrangement 

20 KlostergadeCentret Liv skaber liv 
 

21 Landsbyliv i 
Hjortshøj 

Genstart af Fantastisk Fredag - fællesspisning der skaber møder på tværs i 
lokalsamfund 



22 Single60+ Kultur Fællesspisning og kulturelt indslag 
 

23 Folkehuset 
Skødstrup 

Fællesspisning for beboere og familie 2 gange om året ved ældreboligerne 
Folkehuset Skødstrup 

24 Næshøj Bridge Klub Arrangement med fællesspisning for andre brugere af Folkehuset samt folk, 
som ikke plejer at komme i Folkehuset. Formålet skal være at udbrede 
kendskabet til de muligheder, vores café giver, samt at styrke fællesskabet i 
Harlev og ikke mindst være med til at forebygge ensomhed.  

25 Folkehuset Brabrand Lørdagsbrunch 
26 Aarhus 

Døveforening 
Spisevenner. 
Mange døve – både unge og ældre har ikke mulighed for ”bare” at skabe et 
socialt netværk med det lokale samfund. 

27 Vejlby 
Selvtrænerforening 

Julehygge med fællesspisning 

28 Folkehuset Harlev Spis sammen 
29 4 mands idé gruppe Social dining - madfællesskab for modne mænd. Vi laver en anderledes 

julefrokost 2022 i december måned. Selvfølgelig skal vi have julemad - men 
der skal krydres med "åndeligt føde" og kulturhistoriske fortællinger om jul 
på landet og i tiden 1940 - 1950. 

30 Sundheds Rewaq 
/Sundheds Plads 

Fællesspisning og infomøde - at skabe sunde og meningsfulde fællesskaber 
for minoritetskvinder. 

 

Klassisk §18 

Nr.  Ansøger Initiativ  
1 Rådet Folkehus 

Hjortshøj 
Fællesskab og aktiviteter i det grønne for alle aldre 

2 Bestyrelsen CBG Fælles terrasse på Folkehuset Carl Blochs Gade. 
 

3 Roserne, Lokalcenter 
Rosenbakken (nu 
Folkehuset, Skødstrup) 

Arrangere en ryste-sammen tur efter corona 

4 Rådet Folkehuset 
Lystrup 

Forplejning af frivillige ved arrangementer 

5 Mandeklubben 8462 på 
Folkehuset Harlev 

Udflugter og møder og samvær for enelige mænd i Harlev. 

6 Skødstrup Løgten 
Frimærkeklub 

Besøg på Enigma-Museum, Post, Tele og Kommunikation i København 
 

7 Rådet på Folkehuset 
Ankersgade 

Fællesskab i Kolonihaven 

8 Lokalcenter/folkehus 
Brabrand 

Så er det snart jul - At skabe julestemning for den ældre del af borgerne - 
især borgere som måske ikke selv formår at komme afsted til 
julearrangementer. 
Vi serverer gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager og underholder med 
julebankospil. 

9 Århus radio og tv 
bankoforening 

Annonce/reklame – post Covid-19 



10 Folkehuset Hasle 
centerråd 

Nye borgere på folkehuset 
At få flere nye borgere ind at bruge folkehuset, og at få flere frivillige i 
folkehuset 
 

11 Frederiksbjerg Senior 
Krolf 

Krolf bane udvidelse 
Vi ønsker at udvide vores Krolf område med en 3. bane, da vi har stor 
efterspørgsel fra seniorer om at være med i fællesskabet. Vi benytter 
Frederiksbjerg bypark, og vi nyder at være ude i parken sammen. Både 
under og efter Krolf får vi mange gode snakke, og nye venskaber opstår, 
når vi spiser frokost sammen i caféen.   

12 Frederiksbjerg Athlet 
Klub, FAK, Århus 

Vi ønsker at bringe mennesker sammen +60 årige i en bokseklub 
(Personer med Parkinson sammen med andre, der har brug for 
hensyntagende træning - eller bare + 60-årige, der har lyst til at prøve 
drømmen om at træne i en bokseklub af) 

13 Vestervangrådet Forårsudflugt med bus Regan Museet / Hvidsten Kro 
14 Frirum "Lad os snakke mere sammen"  

 
15 Osteoporoseforeningen 

- lokalafdeling Aarhus 
Sommerudflugt til Gl. Estrup Herregård 

16 Trøjborg Fællesråd Det grønne hjørne på Trøjborg - nye fællesskaber på tværs af aldre 
17 Mandegruppen 

Hørgaarden 
Udflugt til "Den genfundne bro" og Bunkermuseet og Veteranbanen 
Bryrup-Vrads 

18 C.D.  Frivillighed hjælper ensomme ældre i den søde juletid 
19 Trige Sammenhold Madspildspensionat i Trige 

Madspildspensionatet går ud på at indsamle madspild fra lokale butikker 
og forvandle det til dejlig mad og gratis fællesspisning en gang om 
måneden for alle borgere i lokalområdet. 

20 Bestyrelsen for 
Foreningen Huset 
Trøjborg 

Trøjborg synger i den blå 
At lave sangaftner / Eftermiddage for især beboere på Trøjborg, men alle 
interesserede er velkommen. 
For at beboere kan mødes i fælles sangglæde og synge fra 
højskolesangbogen 

 


