From:
Sent:
To:
Subject:
Importance:

Benny Gyngsø
18 Jan 2019 20:50:28 +0100
Kultur og Fritid
VS: ansøgning
Normal

Sendt fra Mail til Windows 10
Fra: Benny Gyngsø
Sendt: 18. januar 2019 20:47
Til: 'kulturog'
Cc: BENNY GYNGSØ; MAJBRITT LJØRRING
Emne: ansøgning
Kultur- og eventpuljen
Hermed ansøger foreningen ”glemmer du – så husker jeg” foreningen af hjerneskadede og pårørende i
Dragør Kommune, om økonomisk støtte til aktiviteten ”Erindringsdans” hvor demente kan danse sig til et
bedre liv.Projektet er allerede så langt, at man kan konkludere, at effekten af erindringsdans blandt andet
er, at mange demente pludselig husker ord, dansetrin og gamle minder. Det skal nævnes, at
Alzheimerforeningen står bag aktiviteten.
Projektet kræver at 2 ansatte i en demens afdeling deltager i et 2 dages kursus for indlæring i processen.
Samarbejdet om aktiviteten er støttet af Enggårdens ledelse, demenskoordinator Majbritt Ljørring og
Enggårdens Venner m.fl. desuden havde vi i 2018 økonomisk støtte fra kultur- og eventpuljen på kr. 20.000.
Vi fik ikke gjort brug af pengene grundet skuespillerne i de 3 aktiviteter med hhv. Erik Klausen, Ghitta Nørby
og Bodil Jørgensen ikke ønskede betaling til et så godt formål og entre var gratis. Desuden havde vi Dragør
borgeren Julius Svane Lorentsen til at fortælle om sit 99 årige liv, også dette var uden beregning. I 2018 var
der OK fra Ole Andersen Enggården, at han i oktober kunne afgive 2 fra personalet til nævnte kursus på
Fyn, men desværre måtte han aflyse på grund af personalemangel og bede om udsættelse til foråret 2019.
Da reglerne for støtte var kalenderåret har vi tilbagebetalt de kr. 20.000 med tak for en hjælpende hånd vi
ikke kunne gøre brug af, men vi håber at kultur og eventpuljen vil støtte os i 2019 så vi kan få
erindringsdans op at stå til glæde for demente og pårørende i Dragør Kommune.
Yderligere oplysninger kan tilstilles.
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