
Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Ansøgningsskema for Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler

Projekttitel:  Juleaften i sognegården 2021

Arrangementet:
Hvor foregår det? (præcis adresse) Nathanaels Kirkes sognegård, Holmbladsgade 19

Hvornår bliver det afholdt? Fredag 24. december 2021

Hvem er målgruppen? Borgere på Amagerbro

Hvor mange deltagere forventer I? 50 + 15 frivillige

Hvor mange penge søger du?:  16.200 kr.

Er der søgt eller bevilget støttebeløb fra anden side?
(fra hvem og hvor meget): NEJ

Hvad beløber egen kontante medfinansiering sig i?:
der er deltagerbetaling 300 kr. /person = 15.000 kr. Betaling for de frivillige, de hjemløse og en-
lige, kontanthjælpsmodtagere m.fl.

Er der anden form for medfinansiering? 6 timers løn til to kirketjenere og præst

Har projektet fået støtte hos Amager Øst Lokaludvalg tidligere år?: JA

Har ansøger fået støtte hos Amager Øst Lokaludvalg tidligere år?: NEJ

Konkrete samarbejdsaftaler
(angiv indgåede samarbejdsaftaler)
Juleaften arrangeres i samarbejde med frivillige og værestedet Drys Ind

Kommende samarbejdsaftaler
(angiv samarbejdsaftaler, som endnu ikke er indgået)

Ansøger (evt. en forening)

Navn: Nathanaels sogns menighedspleje
Adresse: Holmbladsgade 19, 2300 KBH S
Mail: agac@km.dk
Telefon: 40 51 47 40

Kontaktperson
(skal kun udfyldes, hvis kontaktpersonen er en anden end ansøger)
Navn: Anne Grethe Christensen
Adresse:
Mail: 
Telefon:

Søger du på vegne af en momsregistreret virksomhed?        Ja                 Nejx
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Er projektet: (sæt kryds)

Netværksdannende x Bydelsrettet x

Dialogskabende x Tværgående x

Nyskabende x Oplevelser for borgerne x

Beskriv kort, hvordan projektet opfylder de nævnte kriterier:
Arrangementet giver enlige borgere en mulighed for at fejre jul sammen med andre. Deltagerne 
møder andre enlige fra lokalområdet, som de måske ikke kender i forvejen. Der opstår samtaler 
og nye kontakter under aftenens løb.

Tidsplan:  kl. 17-23

Projektets markedsføring:
i Nathanaels Kirkeblad, på kirkens hjemmeside, på Drys Inds Facebook-side og på Nathanaels 
Kirkes Facebook- og Instagram-side, i AmagerNyt, plakater ved kirken og i Drys Ind.

Projektbeskrivelse

Juleaften fredag 24. december kl. 17-23 i Nathanaels Kirkes sognegård

Frivillige afholder juleaften sammen med Nathanaels sogns menighedspleje og værestedet Drys
Ind i Nathanaels Kirkes sognegård.  Det bliver en traditionel dansk juleaften med julemad, dans
om juletræet og underholdning. Deltagelse er åben for alle borgere på Amagerbro. 
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Budget:

Regnskab

Indtægter Budgetteret Realiseret

Deltagerbetaling (50 x 300 kr.)  15.000 kr. 

Amager Øst Lokaludvalg  16.200 kr. 

Indtægt i alt  31.200 kr.  -   kr. 

Udgifter Budgetteret Realiseret

 Forplejning  til planlægningsmøderne 

 med de frivillige   1.000 kr. 

 Forplejning til juleaften  30.200 kr. 

Udgifter i alt  31.200 kr.  -   kr. 

Difference 0,00 0,00 
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