
1 
 

 

 

 

 

Evaluering og dokumentation 
Bevilling fra Nyborg Kommunens Bylivspulje 

2022 
 

Indledning 
Soroptimist International Nyborg fik bevilliget 13.500.- kr af Nyborg Kommunes Bylivspulje. Vi har brugt 
12.585,35 Kr. af denne bevilling til at kvalificere tre af de aktiviteter, som klubben ønskede at gennemføre i 
2022. 

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. Det synes vi selv er lykkes vældig godt.  

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.  

Mette Sofie Andersen, som er klubbens kasser, har indsendt dokumentation vedrørende de forbrugte 
midler.   

Afslutningsvis præsenteres vores evaluering og konklusion på bevillingen fra Bylivspuljen. 

Aktiviteterne  
Kulturelt fællesskab, bidrag som optakt til De Nordiske Dage i Nyborg 
Med midlerne fra Bylivspuljen blev det muligt at stable et kulturelt arrangement på benene i samarbejde 
med Nyborg bibliotek. 

Anne Marie Mai, SDU indledte med et oplæg om Marie Bregendals Forfatterskab (1867-1940) med fokus på 
fortællingen Dødsnatten. Marie Bregendahl er fortsat aktuel, hendes værker bliver således også 
genudgivet. Herefter så vi filmen ”Du som er i himlen” som er en filmatisering af netop Dødsnatten. Filmen 
havde premiere i 2021 og er instrueret af Tea Lindenburg. Den har modtaget en del internationale priser og 
tematiserede tydeligt hvilke problemstillinger, der kan knyttes til pige- og kvindeliv i det danske 
bondesamfund. Problemstillinger der fortsat er aktuelle, helt generelt. Netop den tråd tog Soroptimist 
International Nyborg op i et lille afsluttende oplæg om problemstillinger vedr. ligestilling i det moderne 
danske samfund.  
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Der var en rigtig god opslutning til arrangementet. Kino Vino summede også af snak og liv efter 
forestillingen og flere henvendte sig til de tilstedeværende Soroptimister med opfordring om flere af 
sådanne arrangementer.  

Kultur bidrager til at skabe fællesskaber og det kunne godt være overskriften på en vellykket kulturaften i 
Nyborg. 
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Halloween på Volden 
Det er blevet en god tradition i byen, at Soroptimist International Nyborg inviterer borgere i alle aldre 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, således at det igen i år var muligt at gøre 
uhyggen mere tydelig og synlig. Volden var pyntet med græskar, lys og ’skræmmende’ spøgelser og 
gespenster dominerede indtrykket, når gæsterne gik rundt på området. Levende uhygge blev skab ved 
deltagelse af unge fra byens uddannelsessystem. Kokken Rasmus Kirk og Bylivspuljen havde sponsoreret en 
dejlig græskarsuppe, som ventede som belønning til de, der gennemførte turen. I år var der flere Halloween 
arrangementer rundt omkring i kommunen, men dette til trods slog arrangementet igen i år rekord mht. 
deltagerantallet. Ca. 500 gæster deltog i arrangementet og for første gang oplevede klubben, at en del 
henvendte sig på forhånd for at være sikre på, at de kunne få billetter. Alt i alt har vi etableret en fin 
tradition, der skaber aktivitet og hygge i byens midte. 

Foto Halloween 2022 
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Orange Dage 
 

 

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 den 10. dec.  

Alle dage var i Nyborg markeret med orange sløjfer på gelænderne ved Slotsmøllen og Slotssøen samt ved 
Ravelins broen og ved vor Kvinde eg (Kronprinsensgade). Orange sløjfer var suppleret med laminerede 
informationsfoldere. Der var indhentet de fornødne tilladelser. Innocentia havde fået et orange skørt og 
sløjfe med tilladelse fra biblioteket. På biblioteket var der lagt informationsmateriale om de orange dage til 
brugerne. Vor kvinde eg var også forsynet med aftenlys og orange sko. Igen i år måtte vi forny ophænget af 
info materiale, fordi borger tager materialet fra broerne. Vi vurderer at materiale hives ned, fordi folk gerne 
vil have materiale, der er ikke tale om hærværk. Kampagnen i år havde fået et fornyet informationsniveau, 
idet Soroptimist International har udvidet materialet med en oplysning om, hvilke otte tegn der er på, at 
vold finder sted. Et link til dette havde vi fået ophæng på to banner på dels broen ved biblioteket og dels 
ved Ravelins broen. 

Soroptimister i hele Europa markerer disse dage på forskellig vis –  temaet var bla Read the Signs – Kend 
tegnede – i Danmark har vi valgt at oversætte de 8 tegn til dansk. 

Aktiviteten blev indledt ved, at medlemmer fra Soroptimist International Nyborg den 25.11 mellem 16 og 
18 uddelte infomateriale, klementiner og orange balloner foran Anders Drages gård. Det samme skete 
lørdag den 3.11 ved Osteboden i Kongegade. Der blev skabt kontakt til rigtig mange af de forbipasserende 
borger og gode samtaler opstod.  
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 Vort Egetræ, fra 2015.
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Bevilling og forbrug 
 

Evaluering og konklusion 
Klubben i Nyborg lægger mange frivillige kræfter og timer i at skabe fx de omtale tre aktiviteter. Men vi må 
også igen i år udtrykke vores store taknemmelighed for den bevilling vi har modtaget fra Bylivspuljen. Vi vil 
rigtig gerne bidrage aktivt til at skabe fællesskaber og aktiviteter i byen, men uden bevillingen havde det 
ikke været muligt at gennemføre de omtalte aktiviteter med så stor kvalitet og på så højt et niveau. Vi 
mener, at vi på denne baggrund i al beskedenhed har bidraget med oplysning, ny viden og aktiviteter i 
byen.  

Regnskab for Bylivspuljen 2022 – se næste side. 

Soroptimist International Nyborg, december 2022. 
Kirsten Torpe & Karin Løvenskjold – arbejdsgruppen vedr. puljeansøgninger 

Link til webside og Facebook side: 
https://www.soroptimist-danmark.dk/nyborg/ 
https://www.facebook.com/Soroptimist5800 
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Dato Pulje Bevilget Købt

Dec. 22. Bylivs 979,72
Bylivs 2.000
Bylivs 3.299,00

6.278,72
6.300,00     

Dec. 22 Byliv 325,00        
Byliv 512,00        
Byliv 38,50          
Bylivs 923,38        
Bylivs 500,00        
Bylivs 1.507,75     

3.806,63     
4.500,00     

Dec. 22 Bylivs 2.500,00     
2.500,00     

2.700,00     

13.500,00  12.585,35  

Dec. 2022/kt

Total

Regnskab for BYLIVSPULJEN 2022
Tekst

Balloner

Bylivs til Halloween
Slik til børn

Byliv til Orange Dage

Græskarsuppe
Kostymer til de unge spøgelser

Bevilget
Total

Total

Stof, bånd til sløjfer

Andel af foredrag - partner Nyborg Bibl.

Bevilget

Bånd

Byliv til Samtalesalon

Beachflag m SI Nyborg
Klementiner 2 ks. 25.11.+03.12.
Banner m Read the signs

Bevilget
Total

 


