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Evaluering og dokumentation 
Bevilling fra Nyborg Kommunens Bylivspulje 

2021 
 

Indledning 
Soroptimist International Nyborg ansøgte i 2021 Nyborg Kommunes Bylivspulje om i alt 19.250,- kr og fik 
bevilliget dette beløb til at kvalificere tre af de aktiviteter, som klubben ønskede at gennemføre i 2021. 

Klubben ønskede at involvere borgere, unge som ældre, voksne som børn, i klubbens aktiviteter og dermed 
bidrage til at styrke fællesskabet i byen og i kommunen.  

I denne lille rapport gennemgår vi kort de tre aktiviteter og påpeger, hvorledes aktiviteterne har bidraget til 
at skabe liv og spændende aktiviteter i Nyborgs bymidte. Gennemgangen er illustreret ved lidt 
billeddokumentation. 

Der er løbende indsendt dokumentation vedrørende de forbrugte midler. Indsat i teksten er en kort 
oversigt over forbruget.  

Afslutningsvis præsenteres vores evaluering og konklusion på bevillingen fra Bylivspuljen. 

Aktiviteterne  
Halloween på Volden 
Soroptimist Nyborg inviterede borgere til en (u)hyggelig tur på Nyborgs Volde med opstart på byens nye 
smukke torv. Bevillingen er anvendt til at styrke kvaliteten af aktiviteten gennem indkøb af nødvendige 
materialer, der gjorde uhyggen mere tydelig og synlig. Volden var pyntet med græskar, lys og 
’skræmmende’ spøgelser og gespenster. Nyborg Bibliotek medvirkede med ’den sorte mand’ som læste 
uhyggelige historier for interesserede børn. Levende uhygge blev skab ved deltagelse af unge fra 
Musikskolen, som understøttede den forventning deltagerne kunne have om både at opleve liv på Nyborgs 
Volde og en Halloween stemning. Kokken Rasmus Kirk, Kirk Hedegaard havde sponsoreret en dejlig 
græskarsuppe, som ventede som belønning til de, der gennemførte turen. Deltagerne fik udleveret et 
diplom, som bevis for deres mod og deltagelse. 

Et bevilliget beløb til en annonce, der informerede om arrangementet, bidrog til, at mere end 400 borgere 
deltog i aktiviteten, som søndag den 31. oktober skabte liv i Nyborgs bymidte. 
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Foto Halloween 2021 
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FN´s Børnekonvention 
Under overskriften Børn har rettigheder gennemførte Soroptimist International Nyborg for andet år i træk 
samarbejdet med byens grundskoler om et forløb om FN´s børnekonvention.  

Vores mål med aktiviteten er, at børn i grundskolens mellemtrin er velinformeret om børn og unges 
rettigheder jfr. FN´s Børnekonvention og får mulighed for selvstændig stillingtagen til, hvad disse 
rettigheder betyder for dem selv og andre. 

I år medvirkede klubben til undervisningsforløbet med et kort oplæg om Soroptimist Internationals opgaver 
og aktiviteter og ikke mindst en samtale om, hvorfor man kan vælge at lave frivilligt arbejde og deltage i en 
NGO organisation. Lene Dam og Karin Løvenskjold stod for denne del af aktiviteten og mødte en række 
spørgelystne og nysgerrige børn. 
 
Forløbet er afsluttet med en offentlig udstilling på fire af byens lokaliteter, en form for Tour de Chambre af 
knap 14 dages varighed hvor byens borgere kan se resultatet af børnenes arbejder.  Denne Tour de 
Chambre bidrog med en spændende aktivitet for byens borgere igennem de ca. 14 dage udstillingen var 
offentlig tilgængelig.  
 
Børnene valgte at arbejde inden for billedkunst, tekst- og videoproduktion. Udstillingen blev i år åbnet ved 
en fernisering, hvor børnene, lærerne og en række lokale soroptimister deltog. Byens 
kulturudvalgsformand og vores præsident Lene Piekut holdt tale og et af børnene klippe den røde snor. 

Selvom konventionen er fra den 20.11. 1989, er indholdet fortsat relevant, også for børn i Danmark. Dette 
fremgår tydeligt af børnenes meget flotte produkter.  
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Bevillingen fra Nyborg Kommunes Bylivspuljes pulje sponsorerede en række materialer til udstillingerne. 
Materialerne bidrog til at udstillingen af børnenes arbejder kunne fremtræde mere professionelt, hvilket 
kan være et vigtigt element, når byens borgere skulle inviteres til at se børnenes arbejde. Den lokale Føtex 
og Rema 1000 sørgede for lidt godt til børnene til ferniseringen og en del af børnene havde mulighed for 
gratis at se filmen Kapernaum i den lokale biograf midt i undervisningsforløbet, idet Kino Vino 
sponsorerede filmforevisningen. 

Vi havde også ansøgt om, at en gæstelærer skulle hjælpe børnene med at kvalificere deres produkter, både 
fagligt og æstetisk, men den pågældende meldte desværre fra kort inden den indgåede aftale, derfor er der 
ubrugte midler i forhold til bevillingen til denne aktivitet. 
 

Foto fra FN’s Børnekonvention 2021 
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Orange Dage 
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Nej betyder nej. Dermed udtrykkes det klart, hvad formålet er med de orange dage, som verden over 
markeres ved FN´s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder den 25. nov. og i 16 dage, hvor 
Verden farves orange – slutdagen er FN’s Internationale dag for Menneskerettigheder. Alle dage var i 
Nyborg markeret med orange sløjfer på gelænderne ved Slotsmøllen og Slotssøen samt ved Ravelinsbroen 
og ved vor Kvindeeg (Kronprinsensgade). Orange sløjfer var suppleret med laminerede informationsfoldere. 
Vor Kvindeeg var også forsynet med aftenslys. En speciel event foregik lørdag den 27. nov. kl. 10-12 i 
Kongegade, hvor Soroptimist uddelte orange balloner, clementiner og informationsfoldere. Med bevillingen 
fra Bylivspuljen blev det muligt for Soroptimist International i Nyborg at bidrage til kampagnen. 
Materialerne. der blev indkøbt gjorde, at den centrale del af bymidten lyste op i orange farver og 
interesserede borgere kunne følge eventen på informationsfolderne samt på vore sociale medier. I I hele 
Verden var der Soroptimister, der markederede de 16 dage – og i Danmark deltog 44 Soroptimistklubber i 
eventen. Formentlig vil dette også blive en tilbagevendende markering og forhåbentlig kan vi få Nyborg 
Kommune til at deltage – bla ved orange lys på forskellige bygninger/skulpturer etc – det sker i mange 
danske byer. 

 

Foto fra Orange Dage 2021: (Info matr blev hurtigt fjernet af int. borgere – det var ikke smidt, men taget). 
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Oversigt over Pulje ansøgninger i SI Nyborg pr ult. 2021 
Bylivspuljen: Status mht bevilget og udbetalt iht. indsendte regninger/bilag. 
Søgt om kr. 19.250,-. Bevilget kr. 19.250,- 
 

Halloween: Bevilget kr. 2.500,-. Brugt kr. 2.486,50. 
FN Børnekonvention: Bevilget kr. 7.250,-. Brugt kr. 1.931,19. 
Orange Dage: kr. 3.500,-.  Brugt:  kr. 2.926,50  
Annonce i Lokalavis: Bevilget kr. 6.000,-. Brugt kr. 4.826,25 (Halloween annonce) 
Dvs. af de bevilgede kr. 19.250,- er der brugt kr. 12.170,44. 
 

 

Evaluering og konklusion 
Soroptimist International Nyborg takker taknemmeligt for bevillingen, der har gjort det muligt for klubben 
at gennemføre de omtalte aktiviteter med så stor kvalitet og på så højt et niveau, at vi har kunnet bidrage 
med oplysning, ny viden og aktiviteter i Nyborg Kommune. Begivenheder som alle har bidraget til at skabe 
nye og spændende aktiviteter i vores dejlige bys midte. Det havde ikke været muligt uden bevillingen. 

Klubben drives af medlemmernes egne kontingenter, da alle indsamlede midler går til at støtte de 
projekter, vi har engageret os i. Derfor er eksterne midler uvurderlige for klubben, da vi ønsker at bidrage til 
det fællesskab, vi er en del af her i kommunen. 

Soroptimist International Nyborg, december 2021. 
Kirsten Torpe & Karin Løvenskjold – arbejdsgruppen vedr. puljeansøgninger 

Link til webside og facebook side: 
https://www.soroptimist-danmark.dk/nyborg/ 
https://www.facebook.com/Soroptimist5800 
 


