
10 23. FEBRUAR 2022 Adresseavisen

-25% -25% -25% -25%

-25% -25% -25% -25%

-25% -25% -25% -25%-25% -25% -25% -25%
-25% -25% -25% -25%

-25% -25% -25% -25%

Da vi begge går på efterløn til sommer, 
har vi valgt at lukke butikken. Så kom og hjælp 
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En gang om ugen mødes en lil-
le fl�ok, omklædt til fodbold, på
kunstgræsbanen AC Huse
Park i Ryomgård. Legen med
bolden, den friske luft, bevæ-
gelsen og fællesskabet gør en
forskel, for træningspasset
med den lille runde bold er til-
tænkt en helt særlig gruppe
borgere. De fl�este spillere i
træningstøjet er nemlig de-
mente.

Siden sidste sommer har
kvartetten Demensfællesska-
bet Østjylland, Syddjurs Kom-
mune, DBU og IF Midtdjurs in-
viteret demente borgere og
deres pårørende til fodbold
under overskriften ’Brug bol-
den’. 

’Brug bolden’ startede i ef-
teråret 2021, og nu forberedes
der nye tiltag for at udbrede
kendskabet og øge tilslutnin-
gen til tilbuddet. Der er er
plads til mange fl�ere, og håbet

er at få fl�ere demente med til
træningen i Ryomgård og at
udbrede tilbuddet til for-
eninger i andre byer på Djurs-
land og i Østjylland.

»Det er træning, som er til-
passet mennesker med de-
mens. Men det sker på fod-
boldens præmisser, så det er
øvelser med bold og skud og
også med kamp mellem hold.
Det varer omkring en time
med efterfølgende hyggeligt
samvær. Det løfter livskvalite-
ten hos demente, og de og de-
res pårørende kan møde an-
dre i samme situation,« siger
Janni Lund Hansen, som er
daglig leder af Demensfælles-
skabet Østjylland, som sam-
men med DBU og IF Midtdjurs
samarbejder om projekt ’Brug
bolden’.

Plads til mange fl�ere
Demensfællesskabet Østjyl-
land er et åbent og uvisiteret
tilbud for mennesker med de-
mens i tidligt stadie samt de-
res pårørende og venner. Her
har de mulighed for at deltage
i forskellige aktiviteter, der
rummer alt fra kultur, motion
og socialt samvær. Desuden
kan man få rådgivning og støt-
te til at håndtere hverdagen
med demens. 

»Demens er mere udbredt
problem i dag end tidligere. Vi
lever længere og vi bliver dyg-
tigere til at diagnosticere de-

mens. Men det er godt at holde
sig fysisk i gang, når man lever
med en demensdiagnose,« si-
ger Janni Lund Hansen. Derfor
tages der nye initiativer, som
kan gøre borgere med demens
mere socialt og fysisk aktive i
foreningslivet. 

Senest har regeringen og en
række støttepartier besluttet
at fordele 41 mil. kr. til arbej-
det med et mere demensven-
ligt samfund. DGI Østjylland
er blandt de organisationer,
som skal organisere demen-
svenlig idrætsforeninger i
blandt andet Norddjurs Kom-
mune. Sygesikringen Dan-
mark og Trygfonden har bevil-
get støtte til at fremme fod-

boldprojekter i 15 kommuner
de næste tre år. 

Syddjurs Kommune har
støttet det lokale ’Brug bolden’
projekt med såkaldte §18-
midler. Det er en pulje, som
kommunerne skal stille til rå-
dighed for de frivillige sociale
foreninger, hvor de kan søge
tilskud til deres aktiviteter.
Støtten er målrettet til i en pe-
riode til 

Skolepiger på banen
Bag træningen i Ryomgård
står Lars Norman Thomsen,
som har mange års erfaring
som træner for både ung-
doms- og seniorhold med bå-
de mænd og kvinder.

»Vi har plads til mange fl�ere
deltagere i vores demens fod-
boldfællesskab. Ofte er det
godt, at pårørende er med for
at sikre trygheden for den de-
mente. ’Brug Bolden’ er et fod-
boldhold for mennesker med
demens i tidligt stadie eller
med lignende symptomer,« si-
ger Lars Norman Thomsen. 

På holdet kan du altså også
møde andre spillere, som ikke
lever med demens, men som
kan være udfordret på andre
måder, fysisk eller kognitivt.

Efter vinterferien vil en
håndfuld piger fra 9. klasse på

Marienhoffskolen deltage i
træningen for at give mere
bredde i træningstilbuddet.
Pigerne har været eller er nu-
værende fodboldspillere i IF
Midtdjurs eller andre klubber.
De er klar over, at træningen
gælder gruppen af demente.
Marienhoffskolen bakker pi-
gerne op, og deltagelsen i træ-
ningen tænkes gennemført
som et valgfag.

»Det lyder spændende med
medvirken af en gruppe fod-
boldpiger. Det er sjovt at være
fl�ere på banen, og det kan give
mere bredde og samtidig be-
vare engagementet og det so-
ciale fællesskabet omkring
træningen. Samtidig vil det gi-
ve de unge mere viden om de-
mens,« siger daglig leder Janni
Lund Hansen fra Demensfæl-
lesskabet Østjylland.

Birthe Moe Laursen, som er
leder af Demenscenter Syd-
djurs, glæder sig til at corona
situationen letter, for det har
afholdt demente og deres på-
rørende i at bevæge sig ud til
aktiviteter. Hun håber, at IF
Midtdjurs’ demens-fodbold
projektet i Ryomgård kan in-
spirere andre foreninger i
kommunen.

»Jeg håber, at initiativer
med at aktivere demente fy-
sisk og socialt breder sig til
idrætsforeninger i andre dele
af kommunen,« siger Birthe
Moe Laursen.

Demente ’bruger bolden’ på fodboldbanen
DBU, Syddjurs
Kommune og De-
mensfællesskabet
Østjylland går i
spidsen med pilot-
projekt i Ryomgård
til aktivering af de-
mente borgere.

Erfaringerne med demensfodboldhold er så gode i Aarhus, at man i efter-
året 2021 startede et hold i Ryomgård. Der er plads til mange fl�ere på dette
hold som træner hver tirsdag. Pressefoto

MARTIN SCHULTZ

FAKTA

'Brug bolden'
Du er velkommen på
Brug Bolden-fodbold-
holdet, uanset om du
har en fortid som pro-
fessionel, eller du al-
drig har snøret fod-
boldstøvlerne før. Hvis
nogen fra din familie,
en ven eller veninde
har lyst til at spille
med, er de velkomne.

Holdet er skabt i et
samarbejde mellem
DBU Jylland, IF Midt-
djurs Fodbold og De-
mensfællesskabet Øst-
jylland.

Dato og tid: Tirsdage
kl. 14:00-15:00

Mødested: Marien-
hoff�vej 13C. 8550
Ryomgård ved IF
Midtdjurs boldbaner.

Pris: Gratis 

Kontaktpersoner: Vil
du høre mere om hol-
det, kan du kontakte
daglig leder af De-
mensfællesskabet Øst-
jylland, Janni Lund
Hansen, tlf.: 40 20 87
22 eller mail:
janni@alzheimer.dk

Vi går mod lysere tider, og vin-
terferien er for mange af os
vendepunktet, som mest mar-
kant understreger, at foråret
igen står på spring, og at den
lyse tid venter lige om hjørnet.

Måtte den slags fornem-
melser stadig være vage og
langt væk for nogen, kan Dan-
marks Nationalparker kun op-
fordre til at komme ud i det fri
og blive bekræftet i, at der er
noget om snakken. Derfor har
nationalparkerne samlet fem

store naturoplevelser, der alle
hylder og viser vejen mod ly-
sets genkomst.

Udover at forslagene er helt
gratis og tilstræber at være til-
gængelige for alle, er de også
fyldte med både smuk natur
og varierede landskaber. Der-
udover trækker de også tydeli-
ge spor tilbage til vores rige og
spændende kulturhistorie.

Selv om lyset får mere og
mere fat, kan den danske na-
tur stadig være en kold ople-
velse i februar.

Husk derfor det varme tøj,
noget vandtæt på fødderne og
ikke mindst, at enhver udfl�ugt
i det fri kun bliver bedre af lidt
godt at spise og drikke under-
vejs.

Kalø Slotsruin
Viser vintersolen sig frem, og
er man i nærheden af Natio-

nalpark Mols Bjerge, er ud-
sigten fra den 700 år gamle
Kalø Slotsruin et oplagt mål. 

Tårnet blev i 2016 udsty-
ret med moderne trapper og
udsigtsplatforme, så besø-
gende kan nyde både udsigt
og det tiltagende lys fra rui-
nens top.

Prisen for at komme der-
ud, er den halvanden kilome-
ter lange gåtur ad middelal-
dervejen, der - ligesom selve
slottet - blev anlagt af kong
Erik Menved i 1313.

Kniber det med solstrå-
lerne, kan Strandhuset lige
ved Kaløs parkeringsplads
være et spændende alterna-
tiv. 

Gennem vinterferien af-
holdes en række arrange-
menter og workshops om
istiden.

gs

Mærk lysets genkomst
Danmarks Natio-
nalparker opfordrer
til at komme ud i
det fri. I Mols Bjerge
er Kalø Slotsruin et
oplagt mål.

Det tiltagende lys kan nydes fra udsigten fra den 700 år gamle Kalø Slotsruin. Foto: Matthias Juul Dahl


