
Oversigt over tildelte bevillinger – Generationspagten 2019 
Temaer Bevilling 

Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner 271.900 kr. 

Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder 943.190 kr. 

Tema 3: Ældre fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge 194.180 kr. 

Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder 492.150 kr. 

Samlet bevilling 1.901.420 kr. 

 

Tema 1: Generationsmøder mellem kommunens institutioner  
To institutioner adopterer hinanden og forpligter sig til et samarbejde om aktiviteter, der skaber relationer mellem 

børn/unge og ældre. 

Forening/institution Aktivitet Bevilling 

Korsløkkehavens Plejecenter, 

Børnehuset Bifrost 

Korsløkkeparken 

Beboerne skal med grønne fingre formidle, hvordan man dyrker 

grønt og lærer børnene at hjælpe til og have ansvar for deres egne 

små planter.   

100.000 kr.  

Det hjælpsomme Hjem / Dalum 

Bibliotek & Odense Biblioteker 

og Borgerservice 

En temadag som skal give børn og bedsteforældre mulighed for 

sammen at få indblik i hinandens verdner, primært indenfor 

teknologien.  

40.500 kr. 

Odense Musikskole & Ansgar 

Kirke 

3 nærliggende børnehuse inviteres til sanglege og andre 

musikalske aktiviteter i kirken, sammen med ældregrupper. 

35.400 kr.  

Plejecenter Sukkerkogeriget & 

Børneinstitution Hunderup  

’Hit med sangen’ arrangement på 10 forskellige plejecentre. Der 

deltager 10-20 børn til hvert arrangement fra nærtliggende 

børnehaver.  

10.000 kr. 

Sct. Hans Parkens Plejecenter 

og Marienlund Børnehus 

Sommerfest d. 28. juni på plejecenter for beboer og personale fra 

Sct. Hans parken, børn plus forældre og personale fra Marienlund 

børnehus 

40.000 kr.  

Ejlstrup Plejecenter og 

Ubberud Skole 

Aktivitetsdag for elever fra Ubberud skole og ældre fra Ejlstrup 

Plejecenter, hvor de sammen skal lave mad. 

15.000 kr. 

I alt bevilliget        271.900 kr 

 

Tema 2: Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområder 
Frivillighuse/ældreklubber, kultur- og sportsforeninger, biblioteker, plejehjem, botilbud for handicappede, skoler, 

børnehuse samt andre institutioner og aktører i lokalområderne går sammen om at anvende hinandens ressourcer og 

faciliteter med henblik på at skabe møder og aktiviteter på tværs af generationer. 

Forening/institution  Aktivitet Bevilling 

Agedrup Sogns Beboerforening En dag i Kvarterparken hvor bogbytteskabet indvies og der 

laves mejsekasser på tværs af generationer. 

16.000 kr. 

Stige Skole Klippedag og Lucia, Store legedag, og skoleskak i OBS 

klasser. Stige pensionistforening og andre aktive ældre i 

området inviteres ind til aktiviteterne på skolen 

14.910 kr. 

Seden Skole & Aktive Seniorer Skolens værksted skal åbnes for Aktive Seniorer fra FIF i 

skoletiden.  

2.500 kr. 

Sanderumskolen/skolehaven Falen  Seniorer i Odense, der er registreret som frivillig i ældre sagen 

inviteres med ind i udeundervisning i skolehaven Falen.  

6.599 kr. 

Skibhusforeningen Juletræstænding på Skibhustorvet med gløgg og æbleskiver. 

En samlende aktivitet hvor alle borgere i Skibhusområdet får 

mulighed for at hilse på hinanden.  

12.000 kr. 
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Børnehuse Stige En eftermiddag med børnenes bedsteforældre, hvor de kan 

syne sammen fra Børnenes Højskole sangbog og de øvrige 

sange fra deres daglige morgensang 

2.195 kr. 

Skibhusforum, Kulturforeningen 

Grønkul m.fl. 

Fællesspisninger i 2019 for især borgere i skibhuskvarteret. 

Arrangementerne afholdes på Mødecenter Odense 

40.000 kr. 

Foreningen Skibhuscentret  Der opføres en labyrint, og børn, forældre og pensionister 

mødes til fælles fordybelse ved at gå en tur i labyrinten.  

52.000 kr. 

DUI Leg og Virke, Korsløkke 

afdelingen  

Aktivitetsdag for borgere i området 2.500 kr. 

Sammenslutning af aktive 

idrætsforeninger 

Samle ældre og børn ud i naturen, prøve krolf-cross-boule og 

anden idræt. Fokus er på at komme væk fra internetspil og ud 

i naturen.  

10.000 kr. 

Afdelingsbestyrelse i Birkeparken og 

foreningen Projekt Zlatan 

Affaldsindsamling for alle generationer i Birkeparken med 

fællesspisning som afslutning 

10.496 kr. 

Børnehuset Honningkrukken Deltagelse i affaldsindsamling d. 25. - 29. marts. Initiativer 

som dette vil Børnehuset gerne have som et fremtidigt tiltag i 

nærmiljøet/sammen med nærmiljøet; børnehuset og borgere. 

Dette finder sted i de nærliggende områder, hvor vi alle 

færdes.  

Derudover en dag med udeaktiviteter.  

40.000 kr. 

Skibhusforum, Ung Nord, 

Kulturforeningen Grønkul, Mødecenter 

Odense, Skibhuscenteret & 

Bestyrelsen i Kvickly 

Fællesskabende julekomsammen for Skibhuskvarteret, så der 

på sigt skabes en tradition på tværs af generationer 

20.000 kr. 

Næsby IF, Tennis Fællesskab om tennis for alle aldre, lege i området bag 

Næsbyhallerne og fællesspisning med henblik på at gøre 

opmærksom på områdets muligheder. 

46.790 kr. 

Center for Mental Sundhed Innovativ workshop på tværs af generationer, hvor der skal 

findes konkrete ideer som kan rykke, udvikle og nytænke 

fællesskabet på tværs af generationer i lokalsamfundet.  

22.000 kr. 

Vollsmose Kirke, Vollsmose 

Biavlerforening og Foreningen 

Respect 

Høstfest for alle aldre med honning som tema i kirken og på 

pladsen mellem kirken og Aldi.  

62.000 kr. 

Korup Skole  Elever og medlemmer af Foreningen Aktiv Korup og Korup-

Ubberud lokalarkiv mødes om tre aktiviteter – mormormad, 

læs og syng med bedste, og stenmaling og glaskunst.  

34.000 kr. 

Gadeforeningen Skovalléen Fælles aktiviteter i gaden: spil, bygge fuglekasser, 

insekthoteller, pindsvine-bo, og kompostbunker.  

22.000 kr. 

Foreningen Respect Et grønt madfællesskab på tværs af generationer, som skal 

bekæmpe ensomhed hos unge og ældre, med udgangspunkt i 

madlavning og havebrug.  

50.000 kr. 

Agedrup Sogns Beboerforening Bustur til Dybbøl Banke, for unge og gamle i Agedrup.  44.500 kr. 

Heksefonden og Agedrup 

Forsamlingshus 

Julefrokost for alle beboere i Agedrup med underholdende 

indslag 

31.000 kr. 

Lahns Børnecenter Etablering af ramme for en aktivitet hvor børn i dagtilbuddet 

Lahns Børnecenter og bedsteforældre laver mad sammen og 

samler mennesker på tværs af generationer. 

65.000 kr. 

Davinde Beboerforening og 

Forsamlingshus 

Fem generationsmøder i forbindelse med 5 planlagte 

fællesspisninger for beboere i Davinde. Her skal der danses, 

males og laves æblemost.  

28.000 kr. 

Fyns Døveforening Måltider hvor unge og ældre døve mødes 1 gang om 

måneden. De laver måltidet sammen, og får på den måde et 

fælles mål, der skal løses. 

36.000 kr. 

Foreningen Byens Højskole Med mormor/morfar i køkkenet, som er madværksteder, 

fællesspisninger og dyrkning af krydderurte-plantekasser. 

100.000 kr. 
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Korup Lokalråd En dag med affaldsindsamling med fælles morgenmad. 25.000 kr. 

Haver til Maver Holluf Pile / Holluf Pile 

Skole 

To insekthoteller der skal placeres ved bigården som vil være 

med til at illustrere og underbygge vigtigheden af biodiversitet 

og naturpleje i området. Voksne og børn fra lokalområdet 

mødes i skolehaven til fælles aktivitet 

9.500 kr. 

Kend og oplev dit Dalum 

(Gadeforening) 

Weekend arrangement for gadens beboere. Der lejes to 

containere til opstilling på gaden til fælles haveaffald.  

41.000 kr. 

Bolbro Brugerhus / Provstegårdskolen Høstfest hvor lokalbefolkningen i Bolbro er inviteret til at lære 

hinanden at kende.  

32.700 kr. 

Fjordager idrætsforening og Seden 

Skole 

Aktivitetsfestivalen er et lokalt arrangement, hvor 

idrætsforeningen i samarbejde med Seden Skole og andre 

organisationer og børne-/ungeinstitutioner i området afholder 

en aktivitetsdag for alle aldre. 

41.800 kr. 

Koordineringsgruppen Skt. Klemens  Tegnetræf, hvor børns lyst til at tegne øges i mødet med den 

lokale tegneklubs voksne medlemmer. 

5.100 kr. 

Stige Borgerforening Musikdage på tværs af generationer 10.000 kr. 

Koordineringsgruppen Skt. Klemens  Naturpleje (hø-slåning) på overdrev ved haveforeningen 

Svenstrupengen. Børn skal lære om naturpleje, ved at rive 

græs sammen, når det er tørt.  

7.600 kr.  

I alt bevilliget  943.190 Kr.  

 

Tema 3: Ældres fortælling og overdragelse af livsvisdom til børn og unge 
Der opstår et særligt nærvær, når viden gives videre fra mennesker, der har oplevet og erfaret de forskellige livsforhold 

på egen krop. Med blandt andet livsfortælling og erfaring som omdrejningspunkt, får fællesskabet på tværs af 

generationer en støtte betydning.  

Forening/institution Aktivitet Bevilling 

Koordineringsgruppen Skt. Klemens Aktivitet der starter på skolen, med ture ud til nærmiljøet, for at 

se historiske bygninger og høre om historien i lokalområdet.  

10.000 kr. 

Børnehuset Søhus Ældre der kommer på besøg i børnehuset, og fortæller egne 

historier eller læser historier for børnehavebørnene.  

1.000 kr. 

Vollsmose Biavlerforening Biavlerforeningen vil i samarbejde med skolen sætte bier på 

skemaet for børnehaver i Odense. 10 børnehavegrupper kan 

melde sig til at besøge bigården.  

20.000 kr.  

Odense fortællekreds Fortællinger fra ’den gamle skole’, fortalt af ældregenerationen 

til børn i folkeskolen.  

25.000 kr.  

Jernalderbyen Odins Odense, 

Næsby 

Inviterer børnehaveklasseelever på besøg i Jernalderlandsbyen 

hvor frivillige ældre formidler historie.  

18.000 kr.  

Dagtilbudssekretariatet kursus i fortælleteknik for de frivillige seniorer, der tilbyder 

børnehusene at fortælle fra ”fortællerstolen”. En medarbejder 

fra et børnehus fortæller om deres erfaringer med at have en 

fortæller i børnehuset, og derefter undervisning i fortælleteknik. 

Derefter afholdes 3 erfaringscaféer i maj, september og 

november af halvanden times varighed, som faciliteres af 

samme underviser og evt. med repræsentanter fra 

børnehusene. 

10.000 kr.  

Børnehuset Pilebækken Krible Krable dag, med en fortælling fra Agedrup Sogns 

Lokalhistoriske Arkiv - hvordan var det at gå i Børnehave i 

"gamle dage" - hvad brugte man naturen til som barn i "gamle" 

dage. 

36.000 kr. 

Paarup Skole At få ældre mennesker fra lokalområdet til at komme i Paarup 

skoles SFO og Læringscenter, for at fortælle om gamle dage. 

Læse historier, formidler deres livserfaring eller fortælle om et 

erhverv.  

29.180 kr. 



Oversigt over tildelte bevillinger – Generationspagten 2019 
Skibhusforum Etablering af fortællestol på Skibhustorvet. Hvor primært ældre 

skibhusborgere kan sidde og fortælle livsfortællinger for 

publikum, børn, unge og voksne.  

45.000 kr.  

I alt bevilliget 194.180 kr.  

 

Tema 4: Familien som omdrejningspunkt for generationsmøder 
I mange familier er det naturligt, at man hjælper hinanden generationerne imellem. Men ikke alle familier har mulighed for 

det. Nogle sociale foreninger har allerede fokus på at frivillige ældre kan hjælpe de familier, der mangler rollemodeller 

eller praktisk hjælp.  

Forening/institution Aktivitet Bevilling 

ICDA v/Vi-Senior  En familie weekend på en højskole. Projektet henvender sig til 

vietnamesiske ældre fra 60+ og børnefamilier. 

50.000 kr.  

DUI – Leg og Virke, Korsløkke 

afdelingen 

Fællesspisninger, hvor generationer møder hinanden og får snakket 

sammen.  

7.500 kr. 

Ældreidrættens hus Dagen skal være en oplevelsesintens dag med gode bevægelses og 
legeoplevelser for alle deltagere, lige fra den 3 årige til den 90 årige. 
Programmet vil bestå af fællesskabsdannende aktiviteter, der har 
fokus på leg, bevægelse, konkurrence og alternativ anvendelse af 
udstyr og 

Rekvisitter. 

46.500 kr.  

Bydelssøstre i Vollsmose Aktiviteten handler om at bydelssøstrene i Vollsmose sammen med 

en bydelskonsulent og en familiekonsulent, sætter 15 kvinder og 

deres døtre, i alt 30 personer sammen over 2 dage og arbejder med 

at sætte ord på den negative sociale kontrol, de har oplevet.  

32.000 kr. 

Ældreidrættens hus Et arrangement for borgere med demens og disses pårørende i alle 

aldre. Der vil være professionelle undervisere indenfor dans og 

sang, som vil guide deltagere igennem fælles aktiviteter. 

16.300 kr. 

Plejecenter Sukkerkogerriget og 

Botilbuddet Fælledvej 

Små intime sommerarrangementer for hver enkelt afdeling. Altså 5 

arrangementer i alt. hvor hver enkelt beboere inviterer sine 

nærmeste pårørende til fest og komsammen. Så arrangementerne 

vil foregå i beboernes eget hjem og opholdsstue. 

40.000 kr.  

NEFOS Netværket for 

Selvmordsramte 

Skabe et netværk på tværs af generationer og familier, hvor alle har 

mistet til selvmord. Konceptet er, at børn, unge  og deres forældre 

deler viden og erfaringer med efterladte i 

bedsteforældregenerationen.  

92.500 kr. 

Bolbro Brugerhus At hjælpe en fællesspisning i gang. Hvis man kan tage naboen eller 

en anden bekendt med fra en anden generation, vil det være gratis. 

Såfremt man mangler en at følges med, vil Bolbro Brugerhus være 

behjælpelig med at matche ”par”. 

37.000 kr. 

Odense Boligselskab Måltids- og kulturdannende aktivitet, hvor børn med hjælp fra en 

faglærer forbereder og laver gæstemiddage til deres bedsteforældre 

og forældre eller andre nøglepersoner i deres liv, som de selv 

definerer. 

43.350 kr.  

Åløkkekvarterets 

grundejerforening, seniorhuset 

Odense og Åløkkeskolen.  

Fællesaktiviteter for forskellige generationer i området.  92.000 kr.  

Projekt Zlatan Oplæg/ fællesarrangementer hvor 
det afmystificeres om at computerbrug i form af spil kun er 
underholdning og tidsspild. Og forhåbentligt vende fordomme, så 
dans ikke bliver set på som værende noget syndigt, men en 

god motionsform, og en god måde at socialisere sig på. 

35.000 kr. 

I alt bevilliget 492.150 kr.  

 

 


