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Evaluering, dokumentation og regnskab for 
bevilling fra Nyborg Kommunens § 18 pulje 

for 2022 
Indledning 
Soroptimist international Nyborg ansøgte om støtte fra Nyborg kommunes §18 pulje for 2022. Vi fik 
bevilliget 15.000 Kr. og vi har brugt 11.016,50. Sygdom har betydet, at vi ikke har kunnet følge alle vores 
planer og mål, men ifølge telefonsamtale med Jannie Rasmussen må SI Nyborg overføre de ubrugte midler 
til vores frivillige arbejde i 2023 i forbindelse med, at klubben afholder de aktiviteter, som blev beskrevet i 
vores ansøgning. 

De aktiviteter, som klubben har afholdt i 2022, der vedrører §18, er Halloween på volden, 
undervisningsforløb om FN´s børnekonvention i samarbejde med byens folkeskoler, hvor borgerne bliver 
medoplyst gennem børnenes arbejde, samt de såkaldte orange dage, der gør opmærksom på et vigtigt 
samfundsmæssigt problem, nemlig kærestevold og voldtægt. Klubben lægger mange kræfter af frivillighed i 
disse arrangementer, men aktiviteterne kunne ikke have haft samme effekt og målopfyldelse uden støtten 
fra kommunens § 18 pulje. Vi er taknemmelig for støtten og sender en varm tak.  

 

Aktiviteterne  
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 skabt ved 
deltagelse af unge fra byens uddannelsessystem. Arrangementet slog sin egen rekord mht. deltagerantallet. 
Ca. 500 gæster deltog i arrangementet. Alt i alt er der skabt en fin tradition, der skaber aktivitet, fællesskab 
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.  
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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. 

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 
borgere og gode samtaler opstod.  
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FN´s børnekonvention 
 

Intentionen med aktiviteten er, at gennemføre og støtte op omkring et undervisningsforløb, der primært 
bidrager til Folkeskolens formål stk. 2, der omhandler ”..udviklingen af elevernes tillid til egne muligheder 
og baggrund for at tage stilling og handle” og stik 3…Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og virkelyst…”. Målet er at børn på mellemtrinnet 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. 

Forløbet er tredelt 

A: Undervisning i og arbejde med Børnekonventionens indhold og historie, samt mulighed for oplysning om 
NGO arbejdet. Her bidrager SI Nyborg ved at mødes med børnene og snakke om, hvorfor det kan være 
værdifuldt at lave frivilligt arbejde.  

B: Børnenes bearbejdning og stillingtagen. Vi inspirerer også børnene ved, at de – i Kino Vino - ser filmen 
Kapernaum, der handler om en dreng der kæmper for sine rettigheder. 

C: Formidling af børnenes arbejde til deres omverden (forældre, skolen og borgere i kommunen). Børnene 
fremstiller et produkt, der illustrere deres tanker om/forventninger til /forståelse for Børnekonventionen. 
Disse produkter blev udstillet på Vester Vold, Nyborg Bibliotek og i vinduet ved Visit Nyborg. Der var 
fernisering ved åbningen af udstillingerne, hvor kommunen kulturforkvinde holdt tale for børnene. Føtex g 
Rema sponsorerede lidt spiseligt og drikkelse til børnene. 
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Evaluering og konklusion 
Socialt arbejde er ensbetydende med at bidrage til en social forandring, udvikling, samhørighed og bidrag til 
en styrkelse af vore medmennesker. Social arbejde skal være styret af retfærdighed, menneskerettigheder, 
ansvar og respekt for forskelligheder. Vi synes, at vores tre aktiviteter på hver sin måde kan bidrage til et 
socialt aspekt mellem borgerne i Nyborg Kommune, da socialt arbejde også styrkes gennem fælles 
oplevelser og referencerammer, samtale, oplysning og øget viden. 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 noget væsentligt til vores by.  

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 

Nedenfor her finder I vort regnskab for §18 SI Nyborg samt det regnskabsark, som I bruger og hvor vi har 
anført at iflg tlf aftale den 16.12. med Jannie Rasmussen, må SI Nyborg overføre det ikke brugte beløb til 
brug for vort frivillige arbejde i 2023 iht de aktiviteter der var formålet i 2022. 
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Dato Pulje Bevilget Købt

Dec. 22. §18 1.350,00     
§18 1.125,00     
§18 4.587,50     
§18 877,00        

7.939,50
7.000,00     

Dec. 22 §18 424,00        
§18 598,50        
§18 1.054,50     

2.077,00     
3.000,00     

Dec. 22 §18 -               
-               

3.000,00     

Dec. 22
§18 1.000,00     

1.000,00     
2.000,00     

15.000,00  11.016,50  

Dec. 2022/kt

§18 til FN´s Børnekonvention

Papirarmbånd

Regnskab for §18 2022
Tekst

Ballonpumpe

§18 til Halloween
Papkrus og skeer 400 stk.

§18 til Orange Dage

45 græskar
Annonce LokalAvisen

Bevilget
Total

Total

Stof orange til sløjfer

Ingen udgift

Bevilget

Batteri, lyskæder

§18 til Samtalesalon

Bevilget

Bevilget
Total
Kino Vino film fremvisning

Total

Total
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Regnskabsskema til brug ved tilskud fra §18 og 79-puljen, Nyborg Kommune

OBS! Data kan kun indtastes i de blå felter
Skemaet kan anvendes til udarbejdelse af regnskabet for §18 og 79-puljen modtaget af Nyborg Kommune

Forening: Soroptimist International Nyborg

Projektets titel Orange Dage - Hallow een - FN´s børne - SamtaleSalon

Regnskabsår 2022

Indtægter i alt

Udgif ter i alt

Indtægter I alt kr.

Tilskud fra Nyborg Kommune 15.000,00                         

Overskud overført fra sidste år

Indtægter i alt 15.000,00                         

Udgifter I alt kr.

Administration

1 Aktiviteter

2 Husleje

3 Anskaffelser

4 Kurser

5 Underholdning/foredrag

6 Annoncering

7 Kørsel

8

9 Se venligst udførligt regnskab vedlagt.

10

11

12

13

14

15

16

Udgifter i alt 11.016,50                         

I alt kr.

Årets resultat 0

Tilskudsmodtagers underskrift og dato: SI Nyborg - Kirsten Torpe 17.12.2022

Tabel 1: Regnskab

Iflg. Tlf.16.12.  med Jannie Rasmussen, Frivillighedskonsulent 

må SI Nyborg overføre det ikke brugte beløb til brug for 

vort frivillige arbejde i 2023 - og til de samme aktiviteter.

kr. 15.000 minus 11.016,50 = 3.983,50 kr. der overføres til 2023

 

Endelig – hvis I mangler yderligere information – kontakt os venligst. 

SI Nyborg / Karin Løvenskjold og Kirsten Torpe. 


