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Projekttitel – fra ansøgningen  
Juledag i Kvarterhuset 2021 

Dato for projektets afholdelse? 
27. november 2021 

Ansøgt beløb: 
10.000 kr.  

Bevilget beløb: 
10.000 kr.  

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
En hyggelig juledag for hele familien. Aktiviteter for børn, indenfor og udenfor.  

Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Formålet med dagen var bl.a. at skabe en hyggelig eftermiddag, med aktiviteter for lokale børnefamilier. 
Denne del lykkedes. Et andet formål var at deltagerne på dagen skulle møde repræsentanter for huset og 
få et indblik i de mange, spændende tilbud som huset byder på. Dette lykkedes kun til dels, da der var 
mange afbud fra de faste tilbud og frivillige i huset. Vi forsøgte på bedste vis at formidle tilbud til 
interesserede fra egen mund. Et tredje formål med dagen var at komme igen fra sidste års yderst 
amputerede juledag (grundet covid-19). Vi havde glædet os til en stor, traditionel juledag i huset. Set i 
lyset af de stigende smittetal og i loyalitet overfor netop hovedmålgruppen, børnefamilierne, som er 
hårdest ramt af restriktioner i skoler og dagtilbud, valgte vi at afholde dele af aktiviteterne udenfor. Det 
betød også, at vi måtte korte den officielle den af dagen ned til 2,5 timer. Børneteater og klovneshow 
trak vi ud af det officielle program og lagde som isolerede aktiviteter, i hver ende af dagens program, for 
at undgå trængsel i huset. Vi tjekkede desuden coronapas ved indgangen.  
På trods af alle ovenstående hæmsko, lykkedes det at skabe en hyggelig dag med både kreative 
workshops, fællessang udenfor, skattejagt og julemandens show. Samt teater og klovneshow.  
 
Besøgstal/antal deltagere: 
450 deltagere 
Samarbejdspartnere: 
AØLU, Second by Nutid, Cafeén I Kvarterhuset, Sundby Bibliotek, Accantus Kor. 
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
 
Det fungerede godt at have aktiviteter udenfor, da det gav familier, som ikke havde mod på at komme 
ind i huset grundet den stigende smitte, en chance for at få en del af juledagen med.  
 
Vi skal være tidligere ude med planlægningen til næste år.  
 
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet? 
AØLU logo på trykt materiale og AØLU nævnt i begivenheden på Facebook samt instagram.  
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside? 
Nej, det var en overseelse i år (grundet manglende viden fra ny medarbejder – det retter vi op på!)  

Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
 
 


