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Hermed ansøgning til Dragør Kommunes Markedsføringspulje
Jeg ansøger pva DQF, Dragør Qigong Forening.
Vi er en forening under Folkeoplysningsforbundet. Vi tilbyder helsebringende og forebyggende
kinesiske øvelser med dokumenteret positiv effekt på helbredet, fysisk som psykisk, der er tale om
medicinsk qigong. Derudover trænes tai chi. Godt for alle, og især ældre og svage har god gavn af
disse bløde og hensynstagende øvelser. Foreningen er, som det fremgår, henhørende i Dragør
Kommune. Vi har elever også fra andre kommuner. Hver sommer tilbyder jeg, at man kan prøve
gratis når vi 4-5 udvalgte tirsdage i løbet af sommeren træner på trekants græsplænen ved
havnen. Derudover tilbyder vi os ad hoc. Vi vil godt lade alle få mulighed for at mærke hvad disse
øvelser kan gøre af godt for den enkelte, og således vil vi godt bidrage til at vise et Dragør, der
tager ansvar og byder ind med tilbud om hjælp til selvhjælp.
DQF tilbyder sig også via Skolen i Virkeligheden, www.skolenivirkeligheden.dk
Her står instruktør Flemming Ole Salomon med et fantastisk og meget billigt tilbud. Jeg håber
meget, at det vil blive benyttet. Der er mere godt heri end man umiddelbart kunne tænke sig.
Både elever og lærere har brug for at prøve.
Vi håber at vor anmodning vil kunne imødekommes.
Venlig hilsen
Pva DQF, Dragør Qigong Forening
Monika Lisbeth Petersen
Qi Gong- og Tai Chi instruktør
www.qigongsilke.dk
qi@mail.dk / tlf. 2629 7151

DQF - DRAGØR QIGONG FOR ENING
Dragør, 28. juni 2016

Til:

erhverv@dragoer.dk

Ansøgning om tilskud til foreninger
DQF, Dragør Qigong Forening er en forening der ønsker at udbrede kendskabet til Qi Gong og Tai
Chi, som er væsentlige dele af Traditionel Kinesisk Medicin. Det er bløde og enkle øvelser med stor
helseværdi, der kan udføres af alle.
DQF vil godt udbrede kendskabet. Det gør vi på flere måder. Hver sommer inviteres til ’qigong gratis på græs’ som et gratis tilbud til alle. Vi vil godt promote Dragør som en by, der tager ansvar
og bidrager, indenfor vort område. Derudover tilbydes ’Aktivt foredrag’, hvor der fortælles om den
bagvedliggende filosofi, og hvor deltagerne får mulighed for at prøve selv. DQF er også aktiv med
flere tilbud i ’Skolen i virkeligheden’. En portal som hele Danmark kan have glæde af og få tilbud
fra.

Til støtte for disse tilbud ønskes et beachflag
Kr. 1.800,00

samt

En rollup
Kr. 1.700,00

Således ansøger undertegnede på vegne af DQF,
Dragør Qigong Forening, om
kr. 3.500,00

DQF tilbyder undervisning meget billigt, da øvelserne er sundhedsfremmende og forebyggende.
Det er et ønske at invitere til hjælp til selvhjælp. Det må ikke være økonomisk formåen der afgør
om man kan deltage. Vi ansøger om dækning af hele beløbet grundet foreningens små midler.
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DQF - DRAGØR QIGONG FOR ENING
Med venlig hilsen
pva
DQF, Dragør Qigong Forening,
Monika Lisbeth Petersen
tlf. 2629 7151 / mail: qi@mail.dk
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