
Ansøger Foreningens formål Annsøger om midler til: Ansøgt beløb: Bevilget beløb

Brabrand Brugerråd

Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet. Udflugt, netcafé, filmklub 19.000,00kr.               12.000,00kr.               

Systuen Gellrup

Målgruppen er frivillige, der søger 
midler til understøttelse af 
aktiviteter omkring borgerne i 
lokalområdet

Symaskine og div. 
materialeanskaffelser 8.000,00kr.                 8.000,00kr.                 

Somalisk Seniorgruppe
Aktivitetsforening for ældre 
somaliske kvinder og mænd

IT-undervisning, besøgstjeneste og 
udflugt 45.000,00kr.               10.000,00kr.               

Brabrand Brugerråd

Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet. Ophold Saxild Strand 7.000,00kr.                 7.000,00kr.                 

Systuen Gellrup Aktiverings- og integrationsprojekt Symaskine 10.000,00kr.               5.000,00kr.                 

Brabrand Brugerråd

Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet.

Afholdelse af Sundhedsdag - 
annoncering 33.000,00kr.               10.000,00kr.               

Anatolsk Kulturforening
Skabe dialog og fremme 
kulturudvekslingen mellem 
danskere og tyrkere.

Ensomhedsbekæmpelse hos ældre 
vha. div. arrangementer og 
aktiviteter - hvervning af frivillige 5.000,00kr.                 

Nuur Development Trust
Bedre samarbejde mellem ældre og 
yngre generationer og at styrke 
integrationen af ældre indvandre.

samlingssted for ældre med 
undervisning i dansk kultur og sprog - 
hvervning af frivillige 34.000,00kr.               5.700,00kr.                 

Dansk Somalisk IFTIN 
Forening og Danish Somali 
Maakhir Organisation

At fremme integrationen og bygge 
bro mellem morgere med anden 
etnisk baggrund og borgere med 
etnisk dansk baggrund, m.m. Opstart af besøgsordning og 

akviteter for ensomme ældre 52.000,00kr.               10.000,00kr.               

Brabrand Brugerråd

Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet.

Frivilliges udgifter i forbindelse med 
fest på lokalcenter, opstart af 
generationsbrobygningsprojekt, 
indkøb af sangbøger. 16.790,00kr.               12.290,00kr.               

SafaHus
Forening for ældre iranere. Formål 
at opbygge sociale netværk og 
informere om det danske samfund. 

Tilskud til oplægsholder, forplejning, 
administration, transport og udflugt. 
Der bevilges midler til administration 
og frivilliges transportudgifter.

 kr.              18.000,00  kr.                6.400,00 

Gellerup Brugerråd & Ældre 
Sagen

Gellerup Brugerråds formål er, at 
tilbyde aktiviteter for ældre 
medborgere i lokalområdet. Ældre 
Sagens formål er, at varetage 
ældres interesser både politisk og 
på aktivitetsniveau. 

Tilbud for ældre mænd uden stort 
netværk. Tilskud til: Forplejning til 
frivillige og madlavningsredskaber.

 kr.                2.000,00  kr.                2.000,00 

Anatolsk Kulturforening
At arbejde for kulturbevarende 
integrationspolitik og skabe 
rammer for at medlemmerne frit 
kan ytre sig, samt samle 
medlemmerne til div. aktiviteter.

Afholdelse af div. aktiviteter: kr. 
10.000, sommerudflugt: kr. 2.500, 
Transport: kr. 2.500, følgeudgifter for 
frivillige: kr. 2.500. Der bevilges 
midler til frivilliges følgeudgifter og 
bus. 

 kr.              17.500,00  kr.                4.750,00 

Oversigt over bevillinger til ansøgere med foreningsadresse i Gellerup, Toveshøj, Bispehaven og Rosenhøj 
i perioden 2014-2017

2. runde 2014

1. runde 2015

2. runde 2015

1. runde 2016

1. runde 2014
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Dansk Somalisk IFTIN 
Forening og Danish Somali 
Maakhir Organisation

At fremme integrationen og bygge 
bro mellem morgere med anden 
etnisk baggrund og borgere med 
etnisk dansk baggrund, m.m.

Besøg samt opsøgning: kr. 5.000, 
Informationsmateriale: kr. 6.000, 
Soc. Samvær + div. møder: kr. 7.000, 
Udflugter: 10.000, Transport: kr. 
4.500. Der bevilges midler til PR, 
forplejning af frivllige og frivilliges 
transportudgifter.

 kr.              32.500,00  kr.              11.700,00 

Anatolsk kulturforening
At arbejde for kulturbevarende 
integrationspolitik og skabe 
rammer for at medlemmerne frit 
kan ytre sig, samt samle 
medlemmerne til div. aktiviteter.

Bl.a. sociale og kulturelle aktiviteter. 
Der bevilges midler til frivilliges 
forplejning og  følgeudgifter.

 kr.              24.600,00  kr.              11.500,00 

Brugerrådet LC Brabrand
Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet.

Tilskud til: Julemarkedsudflugt 
(liftbus og entre/forplejning til 
frivillige - 7.200 kr.) og indkøb af 
maskiner til sløjdværksted (12.000 
kr.) Der bevilges midler til frivilliiges 
forplejning og entré samt indkøb af 
maskiner. 

 kr.              19.200,00  kr.              13.200,00 

IDFAD Aarhus
Social cafe til  ældre flygtninge - 
opstart. Der bevilges maksimalt kr. 
10.000 i opstartsstøtte.

 kr.              80.000,00  kr.              10.000,00 

Systuen Gellerup Aktiverings- og integrationsprojekt Symaskine + drift.  kr.                8.995,00  kr.                6.995,00 

SafaHus
Ældre mennesker med anden 

etnisk baggrund. Social samvær, 
forebygge ensomhed.

Oplægsholder (4.000) Forplejning 
(5.000) Administration (3.000) 

Transport (3.000) Tur (3.000). De 
bevilges midler til administrations og 

udflugt. 
 kr.              18.000,00  kr.                6.000,00 

Anatolsk Kulturforening
Skabe dialog og fremme 

kulturudvekslingen mellem 
danskere og tyrkere.

Tilskud til: Følgeudgifter for frivillige 
ledsagere, udgifter til 

entre/transport og forplejning, 
annoncering/telefon og kontorhold, 
Foredrag/møder og arrangementer, 

Kurser i frivillighed, Kurser i IT og 
netværksskabende aktiviteter.  Der 

bevilges midler til administration, og 
frivilliges udgifter.  

 kr.              29.000,00  kr.                4.500,00 

Brugerrådet Brabrand Iværksætter bl.a. aktiviteter for 
borgerne i lokalområdet

Oplevelsesudflugt og sommerfest. 
Der bevilges midler til liftbus til 

udflugt og frivilliges forplejning samt 
midler til sommerfesten 

(enkeltstående arrangment)
 kr.              15.800,00  kr.              14.900,00 

Brugerrådet Brabrand
Der henvises til Brugerrådets 
formålsprargraf – herunder: 
Brugerrådet medvirker til at gen-
nemføre Kommunens ældrepolitik i 
lokalområdet.

Udflugt til julemarked, forplejning til 
frivillige og liftbus.  kr.                7.120,00  kr.                7.120,00 

2. runde 2016

1. runde 2017

2. runde 2017
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Anatolsk Kulturforening

Anatolsk Kulturforening er et 
socialt værested, der har til formål 
at skabe sociale, kulturelle, 
informationsmæssige og 
netværksskabende aktiviteter for 
dets medlemmer. Formålet er at 
skabe et godt fællesskab og 
medborgerskab, der skal bidrage til 
at skabe mere ressourcestærkere 
borgere, der kan hjælpe sig selv og 
andre i lokalområdet f.eks. i form af 
frivilligt arbejde.

1. Entré og forplejning i forbindelse 
med aktiviteter, udflugter, temadage 
og kompetenceudvikling. 2. 
Fællesspisning ifb. 40 års jubilæum. 
3. Transportudgifter i forbindelse 
med udflugter. 4. Sociale aktiviteter 
til fastholdelse af eksisterende 
frivillige og rekruttering af nye 
frivillige. 5. Annoncering og PR. Der 
bevilges midler til de frivlliges 
forplejning. 16.000,00kr.               

 kr.                1.250,00 

Safahus
Infor om det danske samfund til 
ældre og førtidspensionister med 
anden etnisk baggrund end dansk, 
for at undgå isolation og 
ensomhed.

Forplejning, administration, 
transport, udflugter. Der bevilges 
midler til administration og frivilliges 
transportudgifter.

 kr.              26.500,00  kr.              11.000,00 
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