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Projekttitel – fra ansøgningen 
Støtte til julearrangementer 
 
Dato for projektets afholdelse? 
Juleklip d. 29. november 
Banko / glôgg  d. 10. december 
Julefrokost d. 14. december 
Julemiddag d. 24. december 
Nytårsmiddag d. 31. december  
Ansøgt beløb: 
15.000 kr. 

Bevilget beløb: 
15.000 kr. 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Banko var en kæmpe succes og brugerne var rigtig glade for at deltage og glade for præmierne, som de 
ved kommer fra lokaludvalget. 
Julefrokosten varede i 4 timer og rigtig mange af brugerne deltog hele vejen og var gode til at hjælpe til. 
Vi havde det som en stor familie. 
Juleaften kom maden ude fra og alle havde været med til at dække bord og gøre det rigtig hyggeligt. Alle 
var super tilfredse og gik glade og veltilpasse hjem. 
Nytårsaften emmede af hygge og højt humør. Der var mad, guf, alkoholfri drikke og kransekage i lange 
baner. Alle var rigtig glade og blev længe og hyggede med personalet og fik sagt godt nytår. 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Arrangementerne var med til at skabe netværk og dialog mellem brugerne.  Julen er en meget svær tid 
for mange, der ikke har et familie-netværk.  De fleste af vores brugere har ingen eller meget lidt kontakt 
med deres familier og er derfor meget taknemmelige for at have NABO som deres ”andet hjem”. 
Hovedparten er på kontakthjælp eller førtidspension og deres muligheder er begrænsede. 
Besøgstal/antal deltagere: 
Juleklip: 15 
Banko / gløgg: 25 
Julefrokost: 30 (resten af maden til 15 dagen efter) 
Den 24.12: 28 (2. Juledag: resten af maden til ca. 15 brugere) 
Den 31.12: 35 
Samarbejdspartnere: 
ingen 

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Vi bestilte julemiddagen udefra og personalet har derfor rigtig kunne hygge om brugerne, der har ekstra 
meget brug for kontakt og samvær denne dag. 
Ved at servere smørrebrød Nytårsaften i stedet for at arrangere middag, fik medarbejderne meget tid til 
samtaler med brugerne. Det blev 2 virkelig gode arrangementer med nærhed og fællesskab. 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
Vi vil evt. fortsætte modellen med mad udefra til julemiddag og smørrebrød til næste nytårsarrangement  

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har skrevet det på vores hjemmeside, samt på opslagene for de enkelte arrangementer. Og vi har 
fortalt igen igen: ” at dette kun har været muligt, fordi vi har fået støtte fra Lokaludvalg Øst” på vores 
fællesmøder og til selve arrangementerne. Jeg medsender vores opslag.  
 


