Ældreområdet
Foreningens navn
Aktivitetscenter
Vikingegården

Balle Hyllested Rosmus
Pensionistforening
Beboerpårørenderådet, v.
Plejeboligerne
Ringparken
Bruger pårørende råd
Mørke/Ådalen

Decoupage og
billedkunst
Beboerpårørenderådet, v.
Plejeboligerne
Ringparken
Ebeltoft Harmonikaklub
Ebeltoft og omegns
Pensionistforening

Hornslet
Pensionistforening

Hyggeklub (Omsorg)
Hyggeklubben Rønde
Højskolegruppen

Formål
Det er vores formål at kunne tilbyde
overskuelige og genkendelige sociale
aktiviteter for de mere svagelige ældre.
De som ikke har så mange kræfter mere.
Vores mål er af forebygge isolation og
dermed depression.
Give vores medlemmer nogle gode
oplevelser. Samtidig hyggelig samvær
Forventer at give de ældre beboere en
god og positiv oplevelse. Mere indhold i
hverdagen
At skabe et godt forhold til de lokale og
bruger, der boer på Lindebo. Vores håb
er, at man der igennem måske kan få
frivillig, som gerne vil gøre lidt godt, for
dem som boer på Lindebo. Så som gå tur,
læse ja bare hygge om dem
Social samvær
Forventer at give de ældre beboere en
god og positiv oplevelse.
Mere indhold i hverdagen
Deltagelse i dagskursus
Harmonikamusik: alle synger med på
sangene, det giver en rigtig god stemning,
Fastelavnsgrst.: fælles social samvær og
hygge under spisningen hvor der er
levende musik. Udflugt.: Alle elsker at
komme på udflugt, og der er en rigtig god
stemning under turen.
Hornslet Pensionistforening søger om
tilskud til en Løvspringstur og en
løvfaldstur i 2014. Løvspringsturen er en
heldagstur til et sted i Jylland eller Fyn. Vi
kører hjemmefra kl. 8 og er hjemme ca.
kl. 18.00. Vi får formiddagskaffe, middag
og eftermiddagskaffe.
At motivere nogle til at komme ud og
derved få et fællesskab med andre evt.
nye ideer.
At samle pensionister og efterlønnere til
arrangementer af forskellig art og
medvirke til at styrke det sociale samvær
At give alle +60 årige et tilbud om et
folkeligt og inspirende samvær på vores
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Håndarbejdes Cafeen
på Ringparken

Kolind
Pensionistforening

Lindegårdens
Svømmehold
Lindegårdens Åben Hus

Midtdjurs
Pensionistforening
Molsældrebadminton
Motion og Samvær,
Rønde

Motionsforeningen
Samson

Mørke datastue
Mørke Ådalens Efterløns
og PF.
Mørke Ådalens Efterløns
og PF.
Månedsbladet
8544 Mørke
Nørkleholde

ældrecenter.
At der gives inspiration til spændene
opgaver inden for håndarbejde. Hvis man
har nedsat syn m.m. Dette er for at sikre
at ældre kan deltage i aktiviteterne og
bevare et social liv.
At samle de ældre til en social oplevelse
sammen med andre jævnaldrne Det gøres
ved at arrangere ture til Dilettant Teater
Udflugter Modeopvisning Banko. Samt for
de lidt yngre Petanque Bowling Cykleturer
Svømning i varmtvandsbassin
Arrangementerne kører som de plejer , de
ældre bliver hentet i deres hjem, kørt til
Lindegården, underholdt og får kaffe,
derefter bliver de kørt hjem igen. Program
for 2014 er ikke på plads endnu, men i
2013 var der forskellige præster med
foredrag det ene var om Titanic, skibets
opbygning og garantier om sikkerhed.
Målgruppen er vores medlemmer, som vi
vil glæde, adsprede og hygge om.
Motion og socialt samvær for ældre på
Mols
Formålet er motion i form af opvarmning,
badminton og udstrækning.

Diverse aktiviteter for vore medlemmer til
at fremme og styrke sundhed, trivsel og
social samvær for Ældre i Syddjurs
Kommune. Flere får mulighed for at
deltage, idet vi ved hjælp af den ansøgte
støtte får mulighed for at deltage, idet vi
ved hjælp af den ansøgte formår at holde
brugerbetaling/kontingent på et rimeligt
niveau.
At vedligeholde datastuen og forsyne
kursisterne med relevante dokumentation
og undervisningsmaterialer
Formålet er at forsøde livet for de ældre
så de kan få nogle gode oplevelser en
gang imellem.
Formålet er at lave noget til de ældre.
Underholdning eller foredragsholder, hvad
vi nu finder på..
Udgivelse af lokalavis at formidle
information og debta til- og blandt
borgere i Mørke Sogn
Der laves forskellige håndarbejder og
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Lindegården, Mørke
OK KLUBBEN EBELTOFT

Omsorgsklubben Humørklubben
Optimisten Midtdjurs

Optimistklubben i
Thorsager
(Omsorgsklub)

Pensionistavisen
Rosenholmeren

Ringparkens
Aktivitetsudvalg

Rosengården Café

Rosengårdens EDB
Gruppe
Rosengårdens
Kulturudvalg
Rosengårdens
Sangudvalg
Røde Kors Syddjurs
Kommunekreds

andet, alle indkomne midler anvendes
også til udflugter
OK Klubben Ebeltoft er en del af den
landsdækkende ældreorganisation OK
Klubberne i Danmark, upolitisk og
uafhængig af faglige interesser. Vi er alle
frivillige og ulønnede, men finder glæde
ved at mødes med ligestillede og
jævnaldrende.
Frivillig omsorgsarbejde især for ældre
Skabe dækning i regnskabet. Skabe
dækning for de stærkt stigende
portoomkostninger, efter at tilskud til
forsendelse af bladet er ophævet gennem
postvæsenet. Bladet distribueres i vid
udstrækning gennem bladets
medarbejdere.
At støtte det sociale netværk for de ældre,
samt give en aften med godt samvær og
inspiration på forskellig vis. En aften uden
fjernsyn, hvor der skal vises deltagelse,
synges og snakkes. Skiftende mellem
foredrag, musikalsk underholdning og
fællessang.
At informere pensionister om kommunale
tiltag som vedrører ældre.
At trykke spændene artikler skrevet af
medborgere.
At formidle diverse arrangementer for
pensionister
Forårsfest, efterårsfest, julefrokost
m/underholdning, onsdagscafé,
underholdning, fastelavnsfest. Socialt
samvær og glade mennesker, kan give et
løft i en ensformig hverdag
Vi er 12 frivillige der arbejder i
Rosengårdens Café på skift. Vi ses ikke
meget i hverdagen, og da vi ved al social
samvær giver en god og rar stemning som
vi kan videregive til brugerne af caféen,
som får en god oplevelse på Rosengården
Køb af ny printer HP Laser Jet Pro 400
Color Incl. farver og vedligeholdelse af
11 stk. PC.
Musik og foredrag er for alle, men det er
mest ældre som kommer

Ansøgningen gælder for de 4 afdelinger i
Syddjurs Kommune, samt
kommunekredsen og tilskuddet bliver
fordelt ligeligt til de forskellige aktiviteter.
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Det er eks. Relevante udflugter for de
frivillige, arrangementer for
besøgsmodtagere, besøgsvenner og
vågekoner, materialer til nørklerne,

Rønde og Omegns
Pensionistforening
Sang og Musik
Syddjurs Seniorer
Syddjurs Seniororkester

Syddjurs Seniororkester
Søby Forsamlingshus
Søhusparkens Venner
Tegne-maleholdet på
Rosengården
Trif Fitness
TRIF senior 60+
Vennekredsen ved Ahuset i Rønde

Værestedet Huset
Pindstrup
Ældre Sagen Ebeltoft

Ældre Sagen
Rosenholm

samt førstehjælpskurser, som
kommunekredsen arrangerer.
At samle pensionister og
efterlønsmodtagere om aktiviteter af
oplysende, kulturel og social art.
En social aktivitet for de ældre som bor på
afdelingerne, samt dem der bor i eget
hjem.
Indføre seniorerne i den digitale hverdag
Formål er at underholde på ældrecentre,
plejehjem og diverse foreninger rundt
omkring i - og udenfor Syddjurs
Kommune
Tilskud til forstærkeranlæg og mikrofon
Midler til støtte i forbindelse med åbent
forsamlingshus en fast ugedag for
områdets ældre
At give vore ældre borgere et positivt og
glædeligt afbræk i hverdagen.
Vi er 6-8 pensionister som mødes på
Rosengården hver onsdag 9 - 12, vi
maler- hygger og har socialt samvær.
Et endnu bedre sammenhold for
aldersgruppen over 60
Videre udvikling af vore aktiviteter,
baneudvidelser af krolf og Petanque
At give ældre gode oplevelser sammen.
De kan være både hyggelige ,morsomme
og lærerige, men først og fremmest er
man sammen ,og får en god hverdag. Og
har man et problem, bliver de som regel
også løst.
Vi har forskellig underholdning,
gudstjeneste, og et lille bankospil så alle
kan være med.
At aktivere og underholde efterlønnere og
pensionister
Ansøgningen er ikke rettet mod enkelte
aktiviteter, men bedes opfattes som en
ansøgning om tilskud til Ældresagens
generelle aktiviteter i Ebeltoft Området.
1: At lave gymnastiske øvelser samt social
samvær
2. Kurser og møder for frivillige
3. Foredrag m.m.
4. Hygge og sange middag for svage
ældre som ikke kommer ret meget
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ÆldreSagen LK Rønde
ÆldreSagen Midtdjurs

sammen med andre.
5. For at selv kørestolsbrugere kan få sig
rørt og være sammen med andre
Virke for ældres sag, medindflydelse i
samfundet og medbestemmelse på egne
vilkår, samvær mellem generationer
Social humanitær organisation på frivillig
basis, målgruppen er ældre, enlige og
svage medborgere
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