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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Kreativ pigeklub 

Ansøger 
Forening 

KFUM og KFUK i Hedensted—Løsning 

Kontaktperson 

Susanne Dideriksen 

Adresse 	 . 
Vejnavn 

Anna Knudsens Vej 
Nr 

11 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8723 
Bynavn 

Løsning 
Postboks 

Telefonnummer 

22711267 

E-mail 

sdideriksenl@gmail.com  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 	 , 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og 
fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidsvarende muligheder for børn og 
unge. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Kreativ klub for piger i alderen 11-15 år. Opstart 5. marts 2018. 

Hvad går aktiviteten ud på? 
Vi vil mødes hver 2. mandag kl. 16.15-18.00 på Kastaniehøj. 
Vi vil lave kreative aktiviteter i alle afskygninger (syning, strikning, hækling, 
maling, filtning, tegning og meget mere) og med alle mulige slags materialer - 
også genbrugsmaterialer. Der gives inspiration og undervisning til forskellige 
opgaver, og pigerne involveres mest muligt i forhold til ideer, planlægning, 
indkøb, indretning af lokale etc. 

Formålet med aktiviteten: 
Formålet er ikke primært at få produceret en hel masse, men snarere at have nogle 
gode og hyggelige timer sammen, hvor det sociale netværk styrkes og kompetencer 
opbygges, og hvor pigerne kan få en snak med hinanden og med en voksen om alt 
muligt, der optager dem. 
Vi vil synge sammen og pigerne vil også høre om kristendommen, forhåbentlig på en 
måde, som er relevant for dem og deres liv. 
Pigerne vil skiftes til at tage kage med, og de vil betale 10 kr. pr. gang til 
materialer. 

Om målgruppen: Vi forestiller os, der findes piger i Hedensted og omegn, som har 
brug for et tilbud som dette. Piger som måske ikke tiltrækkes af sport, spejder 
eller musik. Piger som har brug for en arena med udelukkende piger. Piger som 
måske er stille og/eller generte. Piger som måske har et spinkelt netværk. 
Piger som har gavn af at snakke med en voksen frivillig. Eller piger som blot 
ikke kan få nok af kreative aktiviteter. 

Frivillige, som deltager i aktiviteten: 
Pt. er der 6 modne kvinder og to unge piger på 18 år. 
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Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 
Vores klub vil begynde den 5. marts 2018. Vi satser på 10-15 deltagere fra start. 
Håber det hurtigt vil vokse til 15- 20 deltagere. 

Yderligere oplysninger: 
Vi sætter massivt ind med PR for vores klub i februar måned. Vi vil i gang nu for 
ikke at komme for tæt på sommerferien. 

Vi vil benytte os af loppemarkeder og genbrugsbutikker i det omfang, vi kan, til 
både inventar og materialer for at holde udgifterne nede. De allerfleste udgifter 
er etableringsudgifter til maskiner og redskaber. Altså engangsudgifter. 

Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Pigerne vil betale 10 kr. pr. gang. Hvis vi antager, at der er gennemsnitligt 10 
deltagere pr. gang resten af året, og hvis vi antager, at der er 16 gange i 
resten af 2018, bliver det 10 x 10 x 16 kr. 	altså 1600 kr. 
Beløb (Kr.) 

1600,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægterialt(Kr.) 

1600,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

udgifter til symaskiner, overlocker, inventar og møbler, materialer 

Beløb (Kr.) 

21500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
~fterialt(Kr.) 

21500,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
19900,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Vi søger Y'mens klubben i Hedensted. Ikke svar endnu. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 

brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb. 
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