
 

Titel på projektet Formiddagsklubben 

Projektbeskrivelse Vi har viden om, at mange borgere af forskellige grunde ikke 
deltager i de eksisterende åbne arrangementer i Davinde. For 
eksempel, at de arbejder i aften og nattevagter, at de ikke har 
lyst til at gå ud om aftenen eller at de lokale folk som de 
tidligere har haft kontakt med i landsbyen er rejst væk eller 
døde. Vi ved også, at der er folk, som har følt sig mindre 
velkomne ved forskellige lejligheder og som derfor er gledet 
ud af de nuværende sociale aktiviteter.  

Vi vil derfor starte en åben formiddagsklub en fast ugedag 
hver måned (alternativt på sigt ugevis eller hver 14.dag) i 
Davinde Forsamlingshus.  
Vi lægger vægt på, at formiddagsklubben bliver lige så åben 
og opsøgende som de nuværende månedlige fællesspisninger 
har været.  

En tænkt klubdag kunne være:  
9.30 Formiddagskaffe 
10.30 – 12.30 En aktivitet efter deltagernes ønsker og forslag 
(f.eks. Gåtur, cykeltur, at pynte byen med blomster, træer 
o.l., petangue spil, kortspil, let gymnastik, fællessang, 
højtlæsning etc. etc.  
13.00 - 14 Fælles frokost, som et hold af deltagere har 
forberedt som formiddagsaktivitet.  

Hvorfor er projektet en god idé? 

Kort beskrivelse af, hvordan projektet 

styrker fællesskabet, eller hvordan projektet 

styrker frivillighed.  

Det et bidrag til at styrke det sociale og kulturelle samvær i 
landsbyen, vil vi derfor begynde med fælles tilbud og 
aktiviteter i dagtimerne, særligt rettet til folk der er 
hjemmegående (pensionister, forældre på barselsorlov, 
arbejdsløse, folk der arbejder hjemme eller folk i aften eller 
nattevagter.  

Hvem kan du arbejde sammen med 

for at realisere din idé? 
Formiddagsklubben, sættes i gang og ledes af en 
initiativgruppe det første år, Lis og jeg indgår, og vi søger 
målrettet 3 – 4 yderligere medlemmer til gruppen. 
Efter den første år, holdes en åben generalforsamling, hvor 
der fastlægges fremtidige rammer og vælges en bestyrelse, 
som får ansvaret for den videre drift og klubbens midler.  



 

Tidsplan for projektet  

(hvornår kan du starte—hvornår er du 

færdig) 

I første omgang et år frem fra projektet godkendes. 

Fortsættes hvis der er interesse blandt deltagere, og en 

bestyrelse som vil påtage sig ansvaret. 

Hvad er budgettet? (Hvad koster 

projektet?). 
- Startkapital til klubkassen.                                          5.000,00 
- Honorar til to fællesarrangementer 
 i første sæson (musik, foredrag, fortælling o.l.)      10.000,00 
- Forsamlingshus (dvs. rengøring, lys og varme).      12.000,00 
I alt                                                                                     27.000,00  

Vi forudsætter at deltagerne betaler for kaffe og frokost f.eks. 
10 kr. for kaffe og 20 kr. for frokost Leje af forsamlingshus 
aftales med bestyrelsen, for start år og fremover.  

Hvilke udfordringer kan du se, der kan 

være i at realisere projektet 

 At nå ud til de borgere, som af forskellige grunde har fravalgt 

det nuværende fælleskab omkring forsamlingshuset med 

spiseaftner, fester og kulturarrangementer. 

Idéstillers kontaktoplysninger Lis & Jens Peter, Vandmøllevej 6 – Tlf. 65973446 

mail: jenspetermadsen@gmail.com 

 


