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En aften for mennesker med demens i tidligt 

stadie samt deres pårørende og venner 

Kom til fællesspisning og hyggeligt samvær i Rønde Idrætscenter – og få viden om, 

hvad der sker på demensområdet i 2022 i Syddjurs Kommune. 

Hvis du skal være med på fodboldholdet, der er målrettet mennesker med diagnosen 
demens i et tidligt stadion, så duk op til fællesspisning og hyggeligt samvær i Rønde 
Idrætscenter for at få flere oplysninger. Arkivfoto 

 
LARS NORMAN THOMSEN 

År 2022 er godt i gang, pandemien fylder ikke længere, men det gør til gengæld en ulykkelig 
krig i Ukraine. 

På trods af den store verdens generelle tilstand, er det vigtigt at bevare håbet, troen og 
glæden hos mennesker af alle slags i de mindre oaser, og det med dette in mente, at 
Demensfællesskabet Østjylland inviterer til fællesspisning i Rønde Idrætscenter torsdag 21. 



 
 

 
 

april, hvor du sammen med dine nærmeste kan få viden om, hvad der sker på 
demensområdet i nærheden af dig. 

»Du får mulighed for at høre om og være nysgerrig på Demensfællesskabet Østjylland og 
Syddjurs Kommunes fremtidige aktiviteter og indsatsområder, og samtidig er vi lydhør over 
for nye inputs og idéer,« lover Janni Lund Hansen, daglig leder af Demensfællesskabet 
Østjylland. 

»Vidste du fx, at du kan være med på et fodboldhold tilrettelagt for personer med diagnosen 
demens? Eller at du hver måned kan deltage i både fællesspisning og vandreture,« spørger 
Janni Lund Hansen. 

Til arrangementet vil du kunne møde nogle af deltagerne på fodboldholdet, som vil fortælle 
om, hvorfor de træner en gang om ugen, hvordan det foregår og hvorfor de hygger sig med 
det og tanker nye energi. 

De vil også kunne fortælle om muligheder for samkørsel, og hvordan pårørende kan deltage. 

Både for nye og kendte 

Arrangementet er for hjemmeboende personer med demens i tidligt/moderat stadie samt 
familie og netværk – både nye og kendte ansigter er velkomne. 

Demensfællesskabet Østjylland er et tilbud til mennesker med demens og deres familier og 
venner i Aarhus, Syddjurs, Favrskov og Odder Kommune. 

Projektet er støttet af SATS- puljemidler og samarbejder med Alzheimerforeningen. 

I Syddjurs Kommune er demenskoordinator Birthe Moe kontaktperson til 
Demensfællesskabet Østjylland. 

 


