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3F Efterløns- og Seniorklub Haslev Foreningens formål er at holde kontakten til tidligere kollegaer 

ved socialt samvær og foredrag , kortspil og lignende, og hvis 

muligt forebygge ensomhed for efterlønnere og seniorer.

Gevinster til 4 x bankospil

6 x foredrag

1 x politisk møde

25 x socialt samvær med bl.a. kortspil og hjælp til selvhjælp, orientering fra 

Ældrerådet om hvad der røre sig i kommunen

2 x ud i det blå med motion

P1, P2, P3  10.000,00 5.000 Til det ansøgte 5.000

Dalby Rønnede Pensionistforening I gangsætte aktiviteter, og udbygge social samvær mellem 

pensionister

i Dalby / Rønnede Pensionistforeningen.

Foreningen er medlem af Danske Seniorer, som udsender 

informationsblad

6 x årlig, til medlemmer,med tilbud på diverse aktiviteter og 

rabatter.

Medlemmer i alt pr. 1 nov. 304 medlemmer.

Ansøgning om tilskud til   9 x banko

5 x underholdning

1 Guide til Røsnæs / Reersø turen i maj

se bilag, fil

P2, P3  38.000,00 20.000 Til det ansøgte 20.000

DS-Faxe DS-Faxe er en slægtsforskningsforening vi er 85 medlemmer 

som mødes 1gang om ugen hvor vi hygger med vores 

slægtsforskning, vi hjælper hinanden ,hører flotte foredrag 

som er relateret til slægtsforskning ejendomshistorie, har vi 

haft i år. lægdsruller  børneanstalter og lign. 

 hygge, vi hjælper hinanden, holder kurser, holder foredrag, lægdsruller,

 ejendomshistorie,aviser, film, gotisk.

vi er jo ældre medlemmer ,det er jo vigtigt at vi kommer uden for døren og for 

set andre mennnesker.

P3  8.000,00 8.000 Til det ansøgte 11.000

Familie og Samfund, Karise Det er oplysning,oplevelser og socialt samvær, besøg af 

foredragsholder,tage ud og besøge en virksomhed,de nyder at 

være sammen der bliver snakket en del,vi har også fået nogle 

tilflytter med der gerne vil lære nogle at kende i karise. Der er 

12 arrangementer om året fra 1/5-2020 til 30/4-2021 der køre 

vores program,så jeg kan ikke skrive hvad der skal foregå de 

sidste måneder vi skal først igang med at kontakte de 

forekellige ting efter jul.Vi er 118 husstande der er medlemmer 

hos os og der er en fin tilslutning til dem i gennemsnit er vi 59 

stk.

Januar 15/1 Underholdning af Anders Bircow fra line 3

(musikalsk foredrag) pris 8.818.75

Februar 19/2 foredrag med Per Pallesen 

(mit eventyrlig liv) pris 11.412,50

Marts 11/3 foredrag med Morten Hemmingsen

med indblik "Badehotellet" krydret med lidt musik pris 12.941,00

April 15/4 general forsamling.

P3  25.000,00 15.000 Til det ansøgte 15.000

Faxe Efterløn- og Senioriklub Klubbens formål er at aktivere tværfagligt efterlønner /seniorer 

i kulturelt og socialt samvær for der igennem at bevare 

kontakten til mange spændende aktiviteter - fagligt -politisk - 

og kulturelt- blandt andet med udflugter - studiekredse fester - 

motion med videre. vi spiser frokost med den medbragte mad 

inden vores aktiviteter. Oplevelser der giver indhold i 

tilværelsen og et rigere liv for den enkelte borger.

Gevinster til 8 bankospil - 3 stk. foredrag - kulturelt / socialpolitiske møder - 3 

museumsbesøg med rundvisning - 2 med sang og musik eftermiddage - Vi har i 

alt 21 arrangementer i 2020. Der er i alt 7  frivillige personer der står for alle 

vores aktiviteter 

P3  24.000,00 15.000 Til det ansøgte 15.000

Faxe Ladeplads Miniby og Park Foreningens formål er almennyttigt kulturelt. Foreningen vil 

bygge en model af Faxe Ladeplads som den så ud for 100 år 

siden i målestoksforholdet 1:10. Foreningen vil etablere og 

drive  Minibyen sammen med en minigolfbane og andre 

aktiviteter. Dette skal være med til at udbrede kendskabet til 

byens historie.

Udover hovedformålet med Minibyen er der det sociale 

perspektiv, hvor medlemmerne mødes hverdage fra kl. 9 - 12. 

Her mødes man arbejder, holder kaffepause og har et fælles 

socialt netværk.

1. Teglproduktion	Indkøb 

2. Bygge nye minihuse

3. Havneprojekt	

4. Projekt reparation eksisterende	

5. Fundament - sokkel -terræn	Støbning af sokkel 

6. Reparation af forhindringer på	

 minigolfbanerne, samt udskiftning af filt på banerne	

P1, P2  29.200,00 25.000 Til det ansøgte 20.000

Faxe Pensionistforening Bankospil 2 gange om måneden. 280 medlemmer. 2 kulturelle 

eftermiddage med foredrag. 2 busture om året. 

Et blad som vi deler gratis ud til vores medlemmer. Beløb: 12.000 kroner.

Reklamer i Æbleskuddet: 1.500 kroner. Indgang til forskellige arrangementer: 

6.570 kroner.

Kulturelt indslag: 5.700 kroner.

P3  24.000,00 20.000 Tiil det ansøgte 20.000
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Flittige Hænder Vi laver sociale arrangementer/ture for ældre. Der søges til en oplevelsestur til Stevns Klint og til madpakketur. P2  15.000,00 10.000 Til det ansøgte 10.000

Foreningen Dalgården Foreningen Dalgården, som har til formål at støtte og styrke 

fællesskabet socialt/kulturelt i Faxe Kommune for målgruppen 

60+ og førtidspensionister på adressen Thujavej 19, 4683 

Rønnede, ansøger om tilskud til følgende grupper:

Fællesrummet:

1. Akryl brochureholder til væg (som forefindes på 

Sundhedscenteret)

2. 8 border af mærket Oporto Futma - Inventar Land

Køkkenet: søger om optimering af køkkenudstyr

Motionsrummet: Træningsbænk mærket Bowflex 5.1 

justerbar.

Fællesrummet/møderum/aktivitetsrum ønsker fremadrettet, at de fleste rum har 

border opstillet til de forskellige aktiviteter. I dag er rummene møbleret af 

flytbare border, som køres frem og tilbage ved større arrangementet. Dette har 

bare den ulempe, at ved større arrangementer, kan huset kun bruges til denne 

ene aktivitet. Huset får flere og flere størrer arrangementer, jo flere der får 

øjnene op for de dejlige lokaler.

I fællesrummet ønsker opsat Akryl brochureholder, idet alle brochurer flyder 

rundt i en pærevælling, uanset hvor tit vi rydder op.

Køkkenet ønsker diverse køkkenudstyr til bla lavning af mad i Bedstes Madklub. 

(bilag følger)

Motionsrummet ønsker en træningsbænk til at styrke ryggen med/uden vægte. 

 23.000,00 20.000 Til det ansøgte 5.000

Haslev Husmorkreds Husmorkredsen blev grundlagt i 1921, altid med frivillig 

arbejdsindsats. Fra begyndelsen for at hjælpe unge piger med 

husholdning- nu er de unge piger ældre kvinder, mange har 

været medlemmer i mange år. Vi mødes 9 gange om året til 

bl.a.foredrag af forskellig slags,musikalsk underholdning, 

julehygge og har 2 udflugter pr. år. Vi i bestyrelsen føler 

virkelig at der "lades op"når medlemmerne mødes, mange har 

også deres mænd med. 

Januar 2020: foredrag v. Annette/Paraplyen 1200 kr.

Februar 2020: underholdning v. generalforsamling med H W Bautz 800 kr

Marts 2020:Musikalsk underholdning 2500 kr

April 2020 foredrag pris 1500 kr

September 2020 foredrag 3500 kr.

Oktober 2020 underholdning med musik 3500 kr

November 2020 juleunderholdning 1500 kr.

Maj og august har vi udflugter.

P3  14.500,00 10.000 Til ansøgte. 

Oplysning og 

underholdning

7.000

HK senior Køge Klubbens formål er, at samle HK pensionister og efterlønnere 

med bopæl i Solrød, Køge, Stevns og Faxe kommuner samt 

HK’ere i andre kommuner, der efter anmodning ønsker at 

være med i vore aktiviteter. 

Der er et stabilt samlet medlemstal på ca. 260, men pga. 

demografien vil  der være forskydninger hele tiden 

kommunerne imellem. Medlemmer med bopæl i Faxe 

kommune er sædvanligvis 12-15.

Klubben afholder møder og arrangementer med f.eks. 

foredrag, musik, udflugter og ferierejser.

Klubbens mål er at udbygge kontakter mellem mennesker, der 

er nået “den tredje alder”, og forstærke og udbygge de 

netværk medlemmerne opnår ved klubmøder, og at der 

herved undgå  ensomhed og isolation.

Udflugter har egenbetaling til delvis dækning af udgifter. 

Ferierejser dækkes fuldt ud af deltagerne, og påvirker ikke 

klubbens øvrige aktiviteter, og budgetteres derfor ikke. 

Bestyrelsen fastlægger rejsemål med et rejsebureau som 

teknisk arrangør. 

Klubbens aktivitetsprogram fastlægges halvårsvis med udsendelse i november 

og maj.

der vedlægges sæsonprogram for 1. halvår 2020 og 2. halvår 2019. 2. halvår 

2020 bliver på samme niveau som i 2019.

Der vedlægges et forventes udgiftsbudget - 

P2, P3  3.000,00 3.000 Til det ansøgte 3.000

Hygge og kulturklubben i Faxe Formål: Formidle kulturelt og socialt samvær for pensionister i 

Faxe kommune

Hovedaktiviteter: Foredrag, banko, udflugter, biograf, fester 

mv.

se vedhæftede budgetoverslag 2020 P2, P3  20.000,00 20.000 Til det ansøgte 18.000

Hyggeklubben Kongsted Aktivering af ældre medborgere i nærsamfundet. 

Foredrag om relevante emner.

Socialt samvær

 Månedlige møder/ sammenkomster 9 gange om året

Litteratur, oplæning

Rejsebeskrivelser

Sang og musik

Lokalhistorie

Havevandring

Film

P3  2.000,00 2.000 Til det ansøgte 2.000

Karise Ældreklub Give de ældre borgere adspredelse i hverdagen. Skabe 

socialt samvær og hygge. Give adspredelse i en til tider trist 

hverdag. Oplevelser i form af busture og foredrag

Tirsdagsmøder

Bankospil

Strikkekub

Kortspil

Busture (2 x årligt)

Foredrag

Juletræsfest

Julehygge og lotteri

P2, P3  15.000,00 10.000 Til det ansøgte 0
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LAP Køge og Omegn LAP Køge og omegn´s arrangementer for medlemmer er en 

hjælp til medlemmerne for at aktivere sig selv uden for deres 

bolig. Flere medlemmer føler sig utrygge ved at komme ud fra 

hjemmet uden støtte af andre medlemmer og lokal 

foreningens ledelses repræsentanter. Ved at være sammen 

med andre ligestillede bliver ens psykiske ulemper forbedret. 

Dette ved at komme ud og aktivere sig, er behjælpelig med 

mindre medicin for den enkelte og kan give færre 

indlæggelser og behandlinger. Vi tilstræber at så mange af 

vores medlemmer kan blive aktiveret ved vores 

arrangementer. Vi har også fysiske handicap medlemmer som 

vi hjælper.

Foredrag , ture , hoved foreningsarrangementer , medlemsaktiviteter med 

motion , aktiviteter med maling , musikarrangementer med dans .

Vi er p.t. i Faxe 7 medlemmer . 

P3, P1  17.000,00 Ligger på §18!! 10.000

Mænd og Kræft M/K Faxe Vi planlægger 13 aktiviteter i 2020, sociale aktiviteter og erfaringer om 

behandlinger og behandlingsteder.

Aktiviteterne: 

Jan. generalforsamling

Feb. Arv og gæld

Marts. Fisketur & Ulserevy

Apr. Underholdning/musik/foredrag

Juni/Juli Sommerfest

Aug. Sejltur karrebæksminde

Sep. Foredrag/Glenø/Vingård

Okt. sund mad

Nov. madkursus 2 stk

Dec. bagekursus 2 stk

kurser 

motion 

 40.000,00 Flyttet til §18!!

Oasen Mødestedet Oasen Mødestedet Haslev.

Er et aktivitetscenter for efterlønsmodtager, førtidspensionister 

og pensionister.

Oasen er åben for hele Faxe kommunen.

Mødestedet drives kun af frivillige, hvor ældre hjælper ældre.

Der er forskellige aktiviteter gennem hele uge.

Der bliver løbende udsendt en folder med oplysning om de 

forskellige aktiviteter.

Udover de faste aktiviteter, er der 8 annoncerede aktiviteter 

med forskellig underholdning og foredrag.

Tilskuddet søges til de samlede aktiviteter samt dvs. udgifter i forbindelsen med 

både faste og de ekstra aktiviteter. 

P2, P3  17.000,00 17.000 Til det ansøgte 17.000

Rønnede Efterløns- og Pensionistklub Formålet er at samle efterlønnere og pensionister til sociale 

aktiviteter. Klubben lægger vægt på foredrag, underholdning, 

bankospil og virksomhedsbesøg m.m.

Klubben har ca 180 medlemmer.

Bankospil, vi afholder 6 spil om året, der kommer ca. 60 medlemmer pr. gang

Aktiviteter i huset (Dalgården) 1 gang om måneden.

Udflugter om sommeren, 7 ture til virksomheder

Her er ca. 10 frivillige tilknyttet

Vi udarbejder nyt program 2 gange om året som bliver uddelt til medlemmer 

m.fl.

aktiviteter om sommeren 15.000 kr.

aktiviteter om vinteren       25.000 kr

P2, P3  25.000,00 20.000 Til det ansøgte 20.000

Scleroseforeningens lokalafdeling 

Faxe/Stevns

Foreningens formål er, at støtte og informere scleroseramte 

samt til patienter, der endnu ikke har taget skridtet og meldt 

sig ind i scleroseforeningen. Her kan de få information om det 

fællesskab, der er i lokalforeningen og om hvad 

hovedforeningen kan tilbyde af støtte både menneskeligt og i 

forhold til kontakten med kommunen og andre myndigheder. 

Hvorved de nemmere kan tage skridtet og melde sig ind i 

foreningen.

Motionsdag hos A-Fys, ”Kom rundt om de forskellige træningsformer” 2 gange.

Formål: Inspiration til træning. 

Målgruppe: Medlemmer med sclerose 

Ridetur på islandske heste med ride-fysioterapeut 10 ryttere ad gangen op til 2 

gange.

Formål: Træning og at styrke de sociale relationer 

Målgruppe: Scleroseramte og pårørende 

Boksetræning for scleroseramte 

Formål: Formålet er at styrke vores muskler og nervebaner 

Målgruppe: Scleroseramte 

TRE- træning (Tension and trauma Releasing Exercises (TRE-metoden) ved 

smerter fra medlemmer med sclerose) Kun 6 deltagere/gang op til 3 gange.

Formål: Træning og smertelindring 

P1  30.300,00 FLYTTET TIL §18.
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Sct. Georgsgildet i Faxe Sct. Georgs Gilderne i Danmark (i daglig tale ofte blot 

“gilderne”) er et mødested og fællesskab for nuværende og 

tidligere spejdere, hvor man samles under sloganet 

“Spejderidéen for voksne”. Vi arbejder i fællesskab aktivt med 

personlig udvikling, støtte til spejderarbejdet og deltagelse i 

løsning af humanitære og samfundsmæssige opgaver både 

nationalt og internationalt. Vi er ikke en loge, men en 

organisation, der har sin rod og inspiration i 

spejderbevægelsen.

Gildebevægelsen er åben for alle uden hensyn til oprindelse, 

race eller tro. Sct. Georgs Gilderne tager ikke stilling i 

partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at 

medlemmerne tager stilling i samfundsmæssige, etiske og 

religiøse spørgsmål.

Gildet har i mange år spillet bankospil med beboerne på kommunens plejehjem 

for at bryde deres hverdag lidt op. Vi indkøber spillepræmier og blomster til 

beboerne, hvilket vi i de senere år har søgt dette tilskud til

P3  4.500,00 4.500 Til det ansøgte 4.500

Solhavecentrets Venner Solhavecenterets venner har til formål, at arrangere et 

månedligt arrangement for beboerne på Solhavecenteret, Der 

skal serveres kaffe og kage eller lign. til arrangementet. Herud 

over arrangeres en sommerfest for beboerne. 

Arrangementerne skal p. gr. a. beboernes fysiske formåen, 

foregå på Solhavecenteret. Foreningens bestyrelse arbejder 

frivilligt og ulønnet.

DER arrangeres 2x kørestolsdans for beoerne, 2x bankospil, musikalsk 

underholdning m. fællessang, foredrag eller anden optræden (f.eks. folkedans) 

x6. DVS. 10 arrangementer årligt.

I år har vi brugt ca. 13.000  kr. på arrangementer. 

P2, P3  14.000,00 14.000 Til det ansøgte 10.000

Støtteforeningen for Plejeboligerne på

 Tycho  Brahes vej 2

Formål:

Opmuntring og omsorg for beboerne og alle ældre i 

nærområdet.

Formålet søges opnået gennem:

Et aktivt lokalt foreningsliv og engagerede oplevelser i socialt 

samvær.

Antal medlemmer: 100

Haslev Musikanterne – en gang		

Sang og musik af harmonikaspillere.

Erindringsdans af ”Den glade Musiker” - 4 gange 

Jørgen og Co – 4 gange   

Musik og sang - 1 gang

Tryllekunst og sang – 1 gang  	

De syngende Gymnaster – 1 gang

I alt 12 aktiviteter

P3  20.100,00 15.000 Til det ansøgte 15.000

Terslev Gymnastik & Idrætsforening Terslev Gymnastik- og Idrætsforening, senioridrætsholdet, 

Senioridrætsholdet er forbeholdt seniorer fra 60 år og opefter. 

Vi er 24 seniorer i alderen 65 - 85 år, som mødes hver fredag 

formiddag i Terslev Hallen. Formålet er motion, som er yderst 

vigtigt, for at holde kroppen i gang og undgå skavanker. Det 

sociale er også vigtigt.

Vi dyrker gymnastik og får rørt hele kroppen. Så danser vi seniordans, spiller 

tæppecurling, bowls og andre spil. Vi er i gang fra midt i september til slutningen 

af april, 1 gang ugentlig.

Vi slutter formiddagen med kaffe og brød og socialt samvær.

Vi har også flere personer på vores hold, som har jubilæum i 2020.

Vi vil også gerne deltage i stævner med andre seniorer, som vi bliver inviteret til 

et par gange om året.

 6.000,00 6.000 Til det ansøgte

Terslev Seniorklub Socialt samvær og hygge for Terslev sogns borgere.

Sang, banko og fællesspisning.

6 gange banko        1800 kr

6 gange fælllesspisning    3000 kr

1 gang musikunderholdning.  500 kr

P2, P3  5.300,00 5.000 Til det ansøgte 4.000

Æblehavens Centerråd Aktivitetshus for ældre i Faxe kommune. 

Undervisning - motion - socialt samvær - træsløjd - 

stenslibning - porcelænsmaling tegne/male - keramik - meget 

mere.

Da den ene keramik ovn er gået i stykker, og vil blive for dyrt at reparere, koster 

mere end en ny.

søges om tilskud til en ny keramik ovn. 29.000 kr.

Tilskud til november arrangement i samarbejde mellem Æblehaven - Ældre 

sagen - Faxe pensionistforening og Hygge og kulturklubben for Faxe - Roholte. 

10.000

P1  39.000,00 30.000 Til det ansøgte 25.000

Ældre Sagen Faxe / Rønnede Et godt liv hele livet.

Sørge for og være med til en god og aktiv alder dom med et 

alsidigt program.

Søndagscafe 5 til 6 stk over året særligt i den mørke tid.

Kulturelle foredrag 1 

Jule hygge 

Nytårskur

Spise sammen med fokus på enlige.

P2, P3  30.000,00 25.000 Til det ansøgte 28.000

Ældre Sagen Haslev  engagere og aktivere ældre 65+.

Hovedaktiviteter: Social Samvær, petanque, traveture, 

stavgang, fitness, tryghedsopkald, besøgstjenesten, samtale 

om demens, billard, bowling, foredrag, musikalsk 

underholdning en hjælpende hånd, og it-hjælp.

Pr. 11.12.2019 har vi 3.111 medlemmer heraf 50 frivillige.

 Social Samvær formål: hygge i rolige omgivelser primær sang og kortspil hver 

torsdag fra september til og med april - ca. 22 personer + 1 frivillig.

Ansøgt kr. 300 til spillekort.

Formålet er det sociale samvær for ældre der ellers ikke kommer til 

engagementer.

Petanque formål: at tilbyde de ældre en god motion, frisk luft samt hyggelig 

samvær hver tirsdag formiddag fra april til og med oktober - ca. 50 deltagere + 

frivillige til opmærkning af baner.

Ansøgt kr. 3.000 til vedligeholdelse af baner samt overdækket skur.

Stavgang formål: at tilbyde de ældre en god motion, frisk luft samt hyggelig 

P1, P3  45.000,00 35.000 Til det ansøgte 0

I alt  543.900,00 354.500

Budget 429.500
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