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1 nej Ensted Idrætsforening 100

 Etablere muligheder for 

vedligholdelsestræning, samt 

genoptræning for ældre og 

handicappede. 

               50.000,00 

 Informationskampagne, design af 

hjemme, facebookside,, trykning 

af foldere og avis annoncer i 

forbindelse med opstart. 

 Afslag  Afslag 

2 nej Aabenraa/Rødekro krolfklub 89 Handicapvenlig adgang.                15.000,00 

Etablering af handicaptoilet, 

planing af flisebelægning. Der 

søges kun om materialer, da 

arbejdet udføres af frivillige

Afslag  Afslag 

3 nej Mandagsklubben "Union" ca. 65

Socialt samvær til glæde, 

adspredelse og opmuntring for 

ensomme, som mangler et 

socialt/kulturelt netværk i 

dagligdagen.

                 6.000,00 
 Sang, gymnastik, foredrag, 

oplysende foredrag 
                  6.000,00                   6.000,00 

4 nej Donnerstagsclub 60

 fælles spisning, udflugter, tiltrække 

nye medlemmer, forebygge 

ensomheden 

               10.000,00 Fælles spisning, udflugter                  10.000,00                  10.000,00 

5 nej Ældre Sagen Bov 10-12

Tryghedsopkald til enlige, som ikke 

har daglig hjælp. Besvares opkaldet 

ikke, undersøges sagen og forud 

aftalt handling iværksættes.

                 4.000,00 

 Telefongodtgørelse til 8 frivillige, 

der på skift kontakter 10-12 

enlige pensionister. 

                  4.000,00                   4.000,00 

6 nej Aktivitetsudvalg Borgen 70 Sommerudflugt samt forefrag                20.000,00 Sommerudflugt samt foredrag                  20.000,00 
                 20.000,00 

7 nej
Dansk Handicapforbund Aabenraa 

afd. Hyggeklub
15 Sommertur                  9.000,00 

 Sommertur koster 12000, men 

der ansøges om 9000 kr., da der 

er en egenbetaling 

                  9.000,00                   9.000,00 

8 nej Rødekors Rødekro 150

Vise nærvær omkring patienterpå 

sygehuset, de døende, de demente, 

og producere en mængde tøj til 

nødhjælpspakker. De frivilliges 

formål er at give og positive 

oplevelser til besøgsmodtagerne, 

bl.a. med en udflugt.

               16.000,00 

 Lokaler er gratis, men der vil 

være udgifter til forplejning, 

nørklerne har virkelig brug for 

garn til alt det de producerer til 

nødhjælpspakkerne. Temadage 

studieture, udflugter med 

besøgsmodtagere 

                 16.000,00                  16.000,00 

9 nej Ældre Sagen Aabenraa 3487

Formålet er at medvirke til et aktivt 

og godt liv, ved at give tilbud som 

alle kan deltage i, og styrke det 

sociale sammenhold

             102.500,00 

 Foredrag, syng sammen, 

besøgsvenner, aflastning af 

pårørende til demente, 

tryghedstjenesten, søndagscafé, 

børnehavevenner, It, It café, 

ældredag, højskoledag, Åbæk 

efterskole, rådgivning, bisidder, 

spis sammen 

70.000,00                         102.500,00                102.500,00 

10 nej
Mageløs. Aabenraa Single og 

Venskabsklub
20

At skabe social kontakt for alle 

interesserede
                 6.000,00 

 3-4 udflugter til bl.a. Varde 

Miniby og Tirptiz, Fregatten 

Jyllans, Egeskov slot, minigolf i 

Sønderborg 

                  6.000,00                   6.000,00 

11 nej
Den selvejende Institution 

Valdemarshus
25

Formålet er at 60+ om muligt gøres 

selvhjulpne på en pc
               20.000,00 

 Udskiftning af 3 stk pc med nye, 

så der kan undervises i digitale 

løsninger såsom borger.dk, 

sundhed.dk m.v. 

 Afslag  Afslag 

12 nej
Den selvejende Institution 

Valdemarshus

20 brugere+ 10 

frivillige

Udflugt for fysisk 

handicappede/brugere af kørestol, 

som det pt. ikke er muligt at lade 

deltage i udflugter pga. behob for 

liftbus

               35.000,00 
 En tur ud i det blå på ca. 200 km 

inkl. Liftbus 
                 35.000,00                  35.000,00 

Oversigt over ansøgninger vedr. tilskud - Servicelovens § 79  - 2018. Der er i alt modtaget 62 ansøgninger - fordelt på 37 foreninger. Budget 0,769 mio. kr.

Ansøgninger om tilskud til Aktiviteter efter servicelovens § 79 i alt kr. 
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13 nej
Den selvejende Institution 

Valdemarshus
350

Åbent hus arrangement, visning af 

de aktivitetsmuligher der kan 

deltages i. Skaffe nye medlemmer 

                 5.000,00 
 Servering af kaffe og småkager 

til de besøgende. 
 Afslag  Afslag 

14 nej
Den selvejende Institution 

Valdemarshus
100

Søndagsspisning med fokus på 

ensomhed, opleve et fællesskab og 

høre/tale med andre i evt. samme 

situation. 

               25.000,00 

 Spisning, transport, musik efter 

sangbogen. Maden bestilles 

udefra, alle deltager u 

borddækning og lign. 

                 25.000,00                  25.000,00 

15 nej Sozialdienst Buhrkall 150

Socialt smavær, positive oplevelser 

med andre, netværksbesøg til, 

særlige lejligheder og efter behov

                 2.000,00 

 Materialer til spilleftermiddagen, 

juletræsfest, teater, 

foreningsbanko, foredrag, 

strikkeeftermiddage 

3.000,00                              2.000,00                   2.000,00 

16 nej Aabenraa senioridræt/Sjov Motion 53 Udflugt til Ærø eller Samsø                15.000,00  Mad, leje af liftbud                  10.000,00                  10.000,00 

17 nej Aabenraa senioridræt/Sjov Motion 75 Foredrag og fllesspisning                12.000,00  Foredrag og fællesspisning                   6.000,00                   6.000,00 

18 nej Mittwochstreff Apenrade 20-50 Styrke det sociale netværk                  8.500,00 

 Eftermiddagsarrangementer med 

foredrag, spil, udflugter med bl.a. 

virksomhedsbesøg, fødselsdags- 

og omsorgsbesøg 

                  8.500,00                   8.500,00 

19 nej Ældre Sagen Rødekro 15-20

Socialt samvær i forbindelse med 

påske/høst/jul i fortsættelse af 

indkøbsdagen

                 2.500,00  Fælles frokost 2.500,00             Afslag  Afslag 

20 nej Birkelunds Venner 30-35

Formålet er at gøre hverdagen 

mere indholdsrig for beboerne på 

Birkelund Plejehjem, så de får et 

bedre velfærd og øget livskvalitet. 

Birkelunds Venner afholder 7 

arrangementer om året til glæde og 

gavn for beboerne.

               10.000,00  Underholdning, sang, dans m.m.                   10.000,00                  10.000,00 

21 nej Enggårdens Vennekreds 90-120
Gammeldags julemarked og spis 

sammen
                 4.000,00 

 Indkøb af materialer til bla. 

juledekorationer og fremstilling af 

boder 

                  4.000,00                   4.000,00 

22 nej Besøgstjenesten Margueritten 40

Besøgstjenesten forestår ugentlige 

besøg hos besøgsmodtagerne. 

Alene besøget er en aktivitet for 

modtageren, ligesom en gåtur med 

eller uden kørestol/rollator er 

aktiverende for den ældre.

               10.000,00 

 Forår/sommer/julearrangement, 

mdr. højtlæsning med 

fællesspisning, sang, musik, 

foredrag, og en tur ud i det blå. 

                 10.000,00                  10.000,00 

23 nej Ensted Sogns seniorklub 75
Tilskud til foredrag, underholdning 

mm.
               10.000,00 

Tilskud til foredrag, underholdning 

mm.
                 10.000,00                  10.000,00 

24 nej Tinglev-Uge pensionistforening 600

Edb undervisning, seniordans, 

gymnastik, nørkleklub, udflugter, 

telefontjeneste, kurser, snerydning, 

klipning af hæk, græsslåning

                 7.000,00 

Edb undervisning, seniordans, 

gymnastik, nørkleklub, udflugter, 

telefontjeneste, kurser, 

snerydning, klipning af hæk, 

græsslåning

5.000,00                              7.000,00                   7.000,00 

25 nej Seniorklub i Hjordkær 1000 Aktiviteter for medlemmer                15.000,00 

sang, kaffe, foredrag, forskellige 

spil(dart,rafling, skat, whist, 

håndarbejde mm.) udvikling af 

aktiviteter, udflugt til gammel 

arbejdsplads.

15.000,00                           15.000,00                  15.000,00 

26 nej Scleroseforeningen Aabenraa 25

Øge det sociale samvær ved 

muligheden omfælles transport ved 

udflugter og arrangementer 

               10.000,00 

Udflugter, foredrag  med 

socialrådgiver, kost og motion, 

samt leje af en fælles bus med 

med lift til udflugterne

                 10.000,00                  10.000,00 
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27 nej Kirsebærhavens Aktivitetscenter 700

Udvikling af nye tilbud, f.x dart, 

hockey og smart træning af 

hjernen. Nye tiltag til nye brugere 

af huset 60+

               15.000,00 

Udvikling af nye tilbud, f.x dart, 

hockey og smart træning af 

hjernen. Nye tiltag til nye brugere 

af huset 60+

                 15.000,00                  15.000,00 

28 nej 
Torsdagsklubben for Pensionister i 

Genner og Hovslund
90

 Formålet er at ældre og enlige kan 

mødes hver torsdag i 40 uger til 

hyggelig sammentræf, hvor der er 

forskellige former for underholdning 

og arrangementer 

               15.000,00 

sang, kaffebord, kortspilm 

sommerafslutning, udflugter, 

juleafslutning mm.

12.000,00                           15.000,00                  15.000,00 

29 nej Aktivitetsudvalg Borgen 2000

Ældreomsorg med forskellige 

aktiviteter, stolemotion, kortspil, 

sang knipling mm.

               25.000,00 

Hurtig vaskende opvaskemaskine, 

komfur med ovn og elplader. Gulv 

i store sal slibes ferniseres, gang 

renoveres og males/tapeseres 

                 15.000,00                  15.000,00 

30 nej
Kirketoftens Ældrecenters 

Vennekreds
ca. 15

Foreningens målsætning er at 

fremme livskvaliteten for beboerne 

på Kirketoftens Ældrecenter

                 3.000,00 

Indkøb af gevinster til ottospil, 

bassekor kommer at synger, 

julebuket til alle d. 23.12, 

julegave til alle, samt blomst ved 

indflytning og fødselsdag.

                  3.000,00                   3.000,00 

31 nej De to Telefonkæder 19
At brugerne lærer hinanden at 

kende.
                 5.000,00 

En adventskomsammen, og en 

sommer aktivitet
                  5.000,00                   5.000,00 

32 nej Ældre Sagen Rødekro 10-12
At give tryghed til ældre borgere, 

som ikke hara dalig hjælp.
                 4.000,00 Tryghedsopkald                   4.000,00                   4.000,00 

33 nej Ældre Sagen Rødekro ca. 75

At afhjælpe ensomhed og give en 

god oplevelse med socialt samvær 

og undeholdning.

                 5.000,00 

Spisearrangment i forbindelse 

med projekt ensomhed/Danmark 

spiser sammen

                  5.000,00                   5.000,00 

34 nej Aktivitetsrådet Grønnevej 42 25

At kunne lave endnu mere for de 

ældre heri fisketurefl. Gange og 

hestekørsel 2 x årligt.

                 9.000,00 

Underholdning, musik, fisketure, 

Sankt Hans, lotto spil, lucia 

pigerne mm.

                  9.000,00                   9.000,00 

35 nej
Pionererne- Efterløns- & 

pensionistkub
60

At tiltrække nye medlemmer, 

forebygge ensomheden, etablere 

fællesspisning, og fællestur for nye 

og nuværeværende medlemmer. 

Ønsker at flere sig af det ugentlige 

lotto og samvær, samt at 

fællesskabet vokser ved fælles 

spisning og oplevelser, Arrangere 

en udflugt til fyn til nye medlemmer 

2018

               10.000,00  Fælles spisning og udflugt.                  10.000,00                  10.000,00 

36 nej Ældre Sagen Lundtoft 50-200
Udgifter til Petanque, krolf, motion, 

cykling for ældre og kegling
                 9.000,00 

Udgifter til Petanque, krolf, 

motion, cykling for ældre og 

kegling

                  9.000,00                   9.000,00 

37 nej Ældre Sagen Lundtoft 50-200

Søndagskaffe på Bovrup 

plejehjem,besøgsvenner og 

spisevenner telefon og 

kørepenge, spissammen 

arrangementer for enlige og 

ægtepar, sociale kom 

sammen og netværks 

grubber for svage, ældre og 

enlige, IT hjælp i hjemmet og 

på vores IT.  Cafe. 

Lokaleleje, og kørsel til spise- 

og besøgsvenner

                 9.500,00 

Søndagskaffe på Bovrup 

plejehjem,besøgsvenner og 

spisevenner telefon og 

kørepenge, spissammen 

arrangementer for enlige 

og ægtepar, sociale kom 

sammen og netværks 

grubber for svage, ældre 

og enlige, IT hjælp i 

hjemmet og på vores IT.  

Cafe. Lokaleleje, og kørsel 

til spise- og besøgsvenner

                  9.500,00                   9.500,00 

           539.000,00       107.500,00             425.500,00             425.500,00 I ALT ansøgninger til aktiviteter
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1 nej Donnerstagclub 60
Lokale til afholdelse af aktiviteter en 

gang om måneden.
                 5.500,00 

 Leje af Deutsche Schule i 

Rødekro 
            5.400,00                   5.500,00                   5.500,00 

2 nej Ældre Sagen Bov
40, forventer flere 

efter annoncering

Lokale leje til indendørs krolf i mdr. 

jan., feb., marts., okt., nov., dec. 

Der spilles 2 timer hver mandag

                 2.940,00  Salleje i Grænsehalerne                   2.940,00                   2.940,00 

3 nej Ældre Sagen Bov 350

Fællesspisning som skaber nye 

relationer og venskaber. Der er 

musik og fælles sang.

                 4.800,00 

 Lokaleleje 4 x 

søndagskomsammen med 85 

pers. pr. gang 

            4.400,00                   4.800,00                   4.800,00 

4 nej Sozialdienst Buhrkall 150

Socialt smavær, positive oplevelser 

med andre, netværksbesøg til, 

særlige lejligheder og efter behov

                 6.800,00 

 Husleje til spilleftermiddagen, 

juletræsfest, teater, 

foreningsbanko, foredrag, 

strikkeeftermiddage 

            6.800,00                   6.800,00                   6.800,00 

5 nej Bridgeklubben Glant 34

Nyde bridge i fællesskab, skabe 

netværk for klubbens medlemmer, 

vedligeholde mentale færdigheder 

ved spillets mangfoldige 

udfordringer

               12.000,00 

 Tilskud til husleje. Den årlige leje 

for faciliteterne hos Aabenraa 

bridgeklub er årligt 24.000 kr. 

                 12.000,00                  12.000,00 

6 nej
Pensionistforeningen Felsted -

Bovrup - Varnæs
240

Kortspil, pakkelotto, fællesspsining, 

lottospil, underholdning
               10.400,00 Lokaleleje           10.400,00                  10.400,00                  10.400,00 

7 nej Hjordkær Hyggeklub 18 Hygge, Kortspil og tøj fremvisning                  2.400,00  Husleje 16 x 150 kr. 2.400,00                              2.400,00                   2.400,00 

8 nej Tinglev-Uge pensionistforening 600 Mødested for medlemmer                19.500,00  Leje af lokaler           18.500,00                  19.500,00                  19.500,00 

9 nej Seniorklub i Hjordkær 100 Leje af klubhus i Hjordkær                10.000,00  Leje klubshus 50 gange á 200 kr. 10.000,00                           10.000,00                  10.000,00 

10 nej Burkal-Bylderup Seniorklub 40-50

Hver onsdag er der gymnastik, 

sang evt. foredrag, spis sammen, 

det styrker alt sammen livsglæde 

og forebygger ensomhed og 

sundhed

               25.000,00  Leje af lokaler           23.500,00                  25.000,00                  25.000,00 

11 nej Kirsebærhavens Aktivitetscenter 700 Tilskud til leje af træværksted                15.000,00  Tilskud til leje af træværksted 15.000,00                           15.000,00                  15.000,00 

12 nej Folkekulturhuset rebbølcentret 20000

 Vi er i en stadig positiv udvikling 

både med renovering af lokaler og 

stigende tilslutning til 

arrangementerne, hvoraf udbuddet 

også stiger. 

               50.000,00  se bilag til ansøgning           50.000,00                  50.000,00                  50.000,00 

13 nej
Torsdagsklubben for Pensionister i 

Genner og Hovslund
90 Leje af Genner Forsamlingshus                20.000,00 

 Leje af Genner Forsamlingshus 

hver torsdag i 40 uger. Huslejen 

for 2018 er 20000 kr. 

          20.000,00                  20.000,00                  20.000,00 

14 nej Løjt Sogns Pensionistforening 3620

Formålet er at skabe en indholdsrig 

og meningsfyldt tilværelse for 

medlemmerne, samt fremme 

samrbejde og sammenhold med 

alsidige aktiviter

               62.512,00 

 Udgifter til husleje i 

forsamlingshuset udgør i 2018 

62.512 kr.  

          60.348,00                  62.512,00                  62.512,00 

             246.852,00                                              -            226.748,00                246.852,00                246.852,00 

1 nej Ældre Sagen Bov 1000

Indkøb til borgere, som ikke kan 

benytte offentlig transportmidler. 

Samvær med kaffe. Borgerne bliver 

hentet og afleveret ved bopælen.

               66.000,00 

 Ugentlig kørsel med Dantrafik, 

Tinglev til skiftevis Superbrugen 

og Rema 1000. ca 20 borgere pr. 

gang, og ca. 1000 borgere på 

årsbasis 

          75.000,00                  66.000,00                  66.000,00 

Ansøgninger om tilskud til husleje efter servicelovens § 79 i alt kr. 

Ansøgninger om tilskud til kørsel efter servicelovens § 79 i alt kr. 

I ALT ansøgninger til husleje
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2 nej
Dansk Handicapforbund Aabenraa 

afd. Hyggeklub
15

Kørsel til Hyggemøder 1 gang pr. 

uge samt sommertur
                 1.500,00  Leje af liftbus             1.500,00                   1.500,00                   1.500,00 

3 nej Rødekors Rødekro 80
dække leje af liftbus til 

kørestolsbrugere
                 2.500,00 Leje af liftbus             1.000,00                   2.500,00                   2.500,00 

4 nej Ældre Sagen Aabenraa 25-30 pr. uge Indkøbsordning til ældre borgere                78.000,00 ugentlig kørsel 78.000,00                           78.000,00                  78.000,00 

5 nej
Den selvejende Institution 

Valdemarshus

600-700 årlige 

ture

Drifttilskud til kørsel tur/retur for 

borgere med begrænset mobilitet, 

som ikke har andre muligheder for 

at kunne komme til og fra 

aktiviteterne. Gælder også for 

handicap/kørestolsbrugere

               30.000,00  Kørsel til og fra Valdemarshus            28.600,00                  30.000,00                  30.000,00 

6 nej Mittwochstreff Apenrade 20-50

Busudgifter til udflugter, kørsel af 

medlemmer til arrangementer, 

hjemmebesøg

               10.500,00 

Busudgifter til udflugter, kørsel af 

medlemmer til arrangementer, 

hjemmebesøg

                 10.500,00                  10.500,00 

7 nej Ældre Sagen Rødekro 15-20

Kørsel ifm. Ugentlig indkøbsordning, 

hvor frivillige hjælper handicappede 

og ældre med indkøb.

               82.000,00 Kørsel til ugentlig indkøbsordning           80.000,00                  82.000,00                  82.000,00 

8 nej Ældre på indkøb Tinglev 9-12

Deltagerne har en egenbetaling på 

40 kr. Med hver bus har vi to 

frivillige: En chauffør og en 

medhjælper.

               30.000,00 
4 foreninger er sammen om 

indkøbsordningen. Leje af bus
          25.000,00                  30.000,00 

                 30.000,00 

9 nej Burkal-Bylderup 8-12

At hente de ældre fra 

yderområderne, der ellers ikke har 

mulighed for at komme til 

aktiviteterne. Lejer en bus, og stiller 

selv chauffør til rådighed.

               14.500,00 Leje af minibus           14.500,00                  14.500,00 

                 14.500,00 

10 nej Kirsebærhavens Aktivitetscenter 700 Fælleskørsel for demente med taxa                20.000,00 
Transport fra hjemadresse til 

Kirsebærhaven og retur igen
                 20.000,00 

                 20.000,00 

11 nej Seniorenkreis Bau 25

Mødes en gang om måneden i Haus 

Quickborn i Kollund til foredrag, 

spil, sang og samvær.

                 8.000,00 fælleskørsel til arrangementer             8.000,00                   8.000,00 

                  8.000,00 

             343.000,00                                              -            311.600,00                343.000,00                343.000,00 

Ansøgninger I ALT          1.128.852,00                                               -          645.848,00           1.015.352,00           1.015.352,00 

Budget 2018: 1,069 mio. kr.

5. december
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