Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
”Glemmer du…”
Dato for projektets afholdelse?
4.9. 2017
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
12.000 kr
12.000 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Annoncering, tryk, uddeling og ophængning af flyers omk demensdagen ”Glemmer du…”
Indkøb til og produktion af 120 croissanter med kyllinge/champignong-fyld + pynt
Opstilling af drikkevarer
Indkøb og indpakning af vin og blomster til oplægsholder, Bodil Jørgensen, og til de frivillige i køkkenet.
Velkomst og servering af mad og drikke til 110 deltagere
Fællessang
1 times fortælling, af skuespiller Bodil Jørgensen, omkring familieliv, gode og mindre gode oplevelser med
en dement mor. Spørgsmål fra salen.
Fællessang
Kaffebord og gruppesnak omk oplæg og egne erfaringer
½ t foredrag om ”Muligheder for hjælp på Amager” v/ demensrådgiver Majken Sletting
Opsamling – og tak for i aften
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Projektet har meget klart nået sine mål og sit formål.
Der blev åbnet for en tryg og hjertevarm dialog om et tabuiseret emne, demens. Bodil Jørgensen
formåede at være så nærværende og alligevel fortællende spændende historier fra mange faser i hendes
familieliv. Det gav rigtigt mange af deltagerne et spejlbillede at identificere sig selv og sit måske
komplicerede familieliv med en demensramt. Det skabte en følelse af fællesskab og ”der er noget af det
svære, som vi er flere om, og som vi godt tør snakke om”…..
Det er nyt, at ét menneske, her Bodil Jørgensen, har kunnet åbne for så svære problemstillinger
Livserfaringer af forskellig art omk demens blev fortalt, og det var blandede aldersgrupper, som sad med,
dog mest seniorer. Det er blevet skabt et fællesskab/netværk omk demens, og der vil helt sikkert blive
gensyn, når vi næste gang tager fat i disse svære ting, evt med Erik Clausen som oplægsholder.
Aftenen blev helt sikkert en kæmpe stor oplevelse for alle deltagere.
Besøgstal/antal deltagere:
110 deltagere
Samarbejdspartnere:
Amager Seniorklub,
Lokalområdekontoret
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Næsten alt gik godt.
Billetter skal udleveres næste gang – for at styre indgangen(her krydsede vi af) og for at kunne styre
udlevering af drikkevarer. Men det løste vi andeledes…på dagen! Der blev krydses af – og stemningen
var høj allerede inden mødet begyndte.
Det var et superfint samarbejde ml frivillige fra begge klubber – alt praktisk fungerede super-godt.

Side 1 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Der er åbnet for den gode samtale om demens, hvilket jo er meget vigtigt at fortsætte/følge op
på…både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomi. Derfor planlægger vi med til foråret at få
en aftale med Erik Clausen, få et oplæg om hans film og efterfølgende vise filmen. Derefter vil der være
mulighed for at samtale i grupper – og evt få gode råd fra demensrådgiver. Det håber også at AØLU vil
finde konstruktivt.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Det har stået på vores hjemmeside– og det blev sagt tydeligt, fremhævet, og med efterfølgende stor
applaus, at det var AØLU som støttede projektet.
Og det har stået på de opslag, som blev hængt op i de lokale ældre-bebyggelser.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej – men hvis I ønsker det, så vil jeg lade opfordringen gå videre til de to hjemmeside-ansvarlige i
klubberne.
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
www.sloejfen-amager.dk
www.amagerseniorklub.dk

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S

Side 2 af 3

Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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