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Det nye år - 2015 – fik en meget turbulent start for udvalget, med 

mange misforståelser, og endte med nogle regler fra Hjælpefonden, 

om vores fremtidige arbejde, og som vi så fik startet op. 
 

Det har været et godt år, vi har delt vores opgaver op i tre: 

 
 det vi har gjort hele tiden, inviterer de hjemmeboende demente 

og deres pårørende til sommerudflugten, og julerier. 

 

Det var også i år en stor succes. I sommer var vi godt 45, der legede 
”spejder for en dag”, en rigtig dejlig dag, som slutter af med bålhygge,  

sange, historie og isvafler. Det foregår i Spejderhuset Gnisten i Erritsø. 

I år blev dette arrangement rigtig billigt. Vi var så heldige, at nogle af 
vores hjælpere smurte madpakkerne, og så er det jo en helt anden 

pris. 
 
Julerierne – i Nordbo –  vi var knap 70 personer til julehygge, hvor vi 

sang og dansede til levende musik, og fik en dejlig julefrokost, og 
havde lotteri, inden vi ønskede hinanden god jul. Det er så dejlig at 

være med til at gøre en forskel, se netværket mellem de pårørende 

vokse og vide, hvor meget det betyder for vores gæster. 
Også her blev arrangementet billigere, fordi udvalget ønskede selv at 
lave det, så tak for det. 

 
Det skal også lige nævnes, at vi ved Fredericia kommune, har fået så 

meget opmærksomhed og så meget goodwill, at vi få hjælp til 
transporten. 

 
 Det andet vi gør, er dansen, her danser vi på Othello hver den 1. 

torsdag i måneden, og her har vi foruden os i udvalget, 6 
hjælpere, incl. danselæreren som kommer med musikken. Det er 

nogle festlige formiddage, og så holder vi julebal og 

afdansningsbal med levende musik og spisning. Også her er 

kommunen meget hjælpsom med midlerne, sådan at den gruppe 

borger som ikke selv kan komme ud og høre levende musik, får 
en oplevelse med ”fest og farver”. 

Vi har omkring dansen for demente hjulpet Idræt i Dagtimerne i gang, 

så de ikke gentog ”vores fejl” fra starten, også her har vi fået et godt 
samarbejde, ligesom vi har det med byens demenskonsulenter.  

 

* Fredericia kommunes tiltag med en demensmesse i september, 

Deltog vi også i. Det er dejligt at vise flaget, og synliggøre os, også på 

den måde. 

 

 

 

 



 

 
Vi har så et nyt projekt, vi skal i gang med i det nye år. Vi har fået 

penge fra Landsgildets hjælpefond. Penge vi skal bruge til få ældre ud 

i naturen, på en oplevelses tur, måske en bustur, måske til Skærup Zoo 
med madpakker, men her skal vi lige have en snak med vores 

kontakter på plejehjemmet, så vi kan målrette dagen. 

Der sidder mange ældre som ikke af egen drift kan komme ud, og det 

er den gruppe borgere, vi også gerne vil hjælpe, så det bliver 

spændende hvad vi finder på her. Udvalget selv har mange gode og 

sjove ideer. 
 

Humanitært udvalg er jo et interesseudvalg, hvor medlemmerne 

”brænder” for den gode sag, og vi er meget opmærksomme på, at alt 

har sin tid. Derfor planlægges der kun et år frem af gangen. 
 

 

Tak til udvalget, Hjælpefonden, og vores hjælpere, I er virkelig med til 
at gøre en forskel, og sprede netværk og livsglæde for vores 

medborgere, ” at gøre livet gladere og lysere for andre”.  
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