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TILBUD TIL BORGERE MED
DEMENS OG DERES PÅRØRENDE
Randers Bibliotek · Museum Østjylland · Randers Naturcenter

FORORD
Randers Kommune har, som et led i at blive en
demensvenlig kommune, taget initiativ til at
tilbyde arrangementer til borgere med demens
og deres pårørende. Dette er et samarbejde
mellem Randers Bibliotek, Randers Naturcenter,
Museum Østjylland, omsorgsområdet og frivillige
fra Ældre Sagens og Alzheimerforeningens
lokalafdelinger.
Til alle arrangementer er der værter, som har
viden om demens, og de vil sørge for, at alle får
mulighed for nogle gode fælles oplevelser i
trygge rammer.
Randers Kommune vil gerne med dette initiativ
starte en proces, som gør Randers til en mere
demensvenlig kommune. Målet er, at lokalsamfundet stiller tilbud til rådighed, som gør, at
borgere med demens og deres pårørende fortsat
kan komme i de sammenhænge, som de er vant
til, og som giver dem livskvalitet i hverdagen.

Fatma Cetinkaya

Louise Høeg

Frank Nørgaard

Formand for
Omsorgsudvalget

Formand for
Sundheds, idrætsog kulturudvalget

Formand for
Miljø og
teknikudvalget

NATURHØJSKOLEN
Velkommen til Naturhøjskolen – et særligt tilbud til borgere med demens i
Randers kommune. Her kan du komme ud i naturen på Randers Naturcenter og være
sammen med mennesker, for hvem naturoplevelser og samvær med andre mennesker er
vigtigt. Det er ingen betingelse, at der er en pårørende med ved arrangementerne.
Randers Naturcenter ligger naturskønt ved Gudenåen og er handicapvenligt indrettet.
Der er P-plads for biler og gode adgangsforhold. Der vil alle gange være frivillige fra
Alzheimerforeningen og Randers Naturcenter, som sørger for naturaktiviteter og omsorg.
Alle dage starter programmet tirsdage kl. 10 med velkomst og en fællessang, hvorefter
dagens program præsenteres. Det forventes, at programmet slutter kl. 13, medmindre
andet aftales med den enkelte.
Medbring til hver gang madpakke og drikke og vær påklædt efter vejret – vi skal være ude
det meste af tiden. Det vil være en god ide at medbringe et tæppe som siddeunderlag og til
at tage om sig, hvis det bliver køligt. Der er dog også opvarmede lokaler til rådighed.
Du er velkommen til arrangementet, uanset om du kommer alene eller med en pårørende
eller du kommer sammen med en gruppe fra f.eks. et aktivitetscenter.
Kom og vær med til en god oplevelse i naturen.

Tirsdage:
14. maj: Velkommen til Randers Naturcenter – fælles bål og hygge, vi ser stedet
og husdyrene og synger en sang eller to ved bålet, mens vi får en kop bålkaffe.
28. maj: Vi leger gamle lege udendørs, f.eks. ringspil, slår søm i på tid, kaster
med støvler og lignende – rigtigt sjovt og med lidt konkurrence. Bål og kaffe.
11. juni: Vi slagter høns og plukker fjerene af. Der laves suppe på bålet, som vi
nyder i fællesskab.
25. juni: Der er fisketur ved Gudenåen, for de som har lyst – de resterende
bager pandekager over bål. Vi inviterer en lokal børnehave til sang og pandekagestegning.
9. juli: Sommer på Naturcentret – sommerhygge og vi nyder det gode vejr
sammen. Vi går en tur i fugletårnet og kigger på fuglene. Vi plukker
sommerblomster og alle får en buket med hjem.
23.juli: Sommer på Naturcenteret – sommerhygge og vi nyder det gode vejr
sammen. Vi nyder i fællesskab sommeren og kigger på dyrene på Naturcenteret.
Vi taler om sommerferieminder fra naturen.
6. august: Sommer på Naturcentret – sommerhygge og vi nyder det gode vejr
sammen. Vi ser på billeder fra Gudenåbadet, som lå hvor Naturcenteret ligger
i dag – hvis vejret er til det, dypper vi tæerne i Gudenåen.
20. august: Sejltur på Gudenåen – alle der har lyst kan komme ud at sejle i
Naturcentrets motorbåde – man kan sagtens sidde i sin egen kørestol eller
have sin rollator med.
3. september: Vi hører lidt om Naturcentrets bier i bierstaderne og får smagsprøver på honning. Man kan også se udstillingen af udstoppede dyr og få en
lille snak om de vilde danske dyr.
17. september: Afslutning på årets program for Naturhøjskolen – vi laver mad
på bål med brug af naturens vilde planter – farvel og på gensyn.

Kontakt:
Randers Naturcenter
Tlf: 8643 2537
naturcenter@randers.dk
Tilmelding:
Ingen tilmelding
Grupper over 5 deltagere
bedes tilmelde sig på
naturcenter@randers.dk
Pris:
Gratis
Transport:
Der er en stor P-plads lige
ved Naturcentret. Der er
desværre ingen lokale
busser, der kører til Naturcentret, men husk at Flextrafik er en mulighed for
personlig transport.
Randers Naturcenter
Gudenåvej 20
8920 Randers NV
Tlf: 8643 2537
www.randersnaturcenter.dk

ERINDRINGSKUFFERT
Hver kuffert indeholder 30-40 genstande,
billeder og bøger og vi har kufferter fra 1940’erne,
1950’erne, 1960’erne, 1970’erne 0g 1980’erne.
Gamle, historiske ting, billeder og andet materiale
kan vække og stimulere minder hos borgeren
med demens.
Erindringskufferterne lånes ud til institutioner
og pårørende til borgere med demens. Kufferterne
er på hjul og er nemme at transportere.
Du kan hente og aflevere erindringskufferterne
på Hovedbiblioteket, på en af filialerne eller i
bogbussen.

Bestil kuffert:
Dorthe Rasmussen
Tlf: 8710 6852
dr@randersbib.dk
Lånetid:
4-6 uger

Pris:
Gratis
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Tlf: 8710 6800

BRUG BIBLIOTEKET
Biblioteket har mange tilbud til borgere med demens
og deres pårørende. Hvis det kniber med at læse en
almindelig bog, kan en bog med stor skrift være en
mulighed.
Du kan også låne lydbøger på enten mp3 eller cd, eller
benytte vores online tilbud om lydbøger på ereolen.dk.
Vi har mange nye og gamle film på dvd, og du kan også
finde gamle danske film og serier på bonanza.dk.
Biblioteket giver dig også adgang til filmstriben.dk,
hvor du finder et bredt udvalg af film.

Med bibliotekets online tilbud skal du ikke bekymre
dig om at få afleveret materialerne til tiden.
Har du brug for hjælp til at komme i gang med at
bruge bibliotekets online tilbud, så kig gerne forbi og få
vejledning. Du kan også læse mere om de forskellige
tilbud på www.randersbib.dk
Du er meget velkommen til at kontakte os, så guider
vi dig via telefonen eller aftaler et tidspunkt, hvor du
kan få vejledning i lige netop de tilbud, som har din
interesse.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Hvis du er interesseret i musik, har vi en stor samling
af cd’er – ligesom du via biblioteket kan få adgang til
online koncerter indenfor alle genrer med Stingray
Qello.

Kontaktperson:
Birthe Hvid Iversen
Tlf:8710 6842
bi@randersbib.dk

Tilmelding:
Betina Elkjær
Tlf: 8710 6851
bp@randersbib.dk
Tilmelding senest:
Dagen før kl. 12:00 eller
ring samme dag.
Pris:
Gratis
Musikcafeen finder
sted i Kulturhusets Café,
Stemannsgade
Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers C
Tlf: 8710 6800

MUSIKCAFÉ FOR BORGERE MED
DEMENS OG PÅRØRENDE
16. maj 2019 kl. 14:30 - 15:30
13. juni 2019 kl. 14:30 - 15:30
Med udgangspunkt i den kendte højskolesangbog synger
vi gode, danske sange til biblioteksmusikant Peter Elmelunds
guitarakkompagnement.
Peter fortæller kort om sangene og viser også, hvad biblioteket
kan tilbyde af musik: CD’er, plader, sangbøger osv.
Vi byder på kaffe og kage.

VELKOMMEN PÅ
HÅNDVÆRKSMUSEET
Efter aftale er det altid muligt, at komme på besøg på
Håndværksmuseet.
En hyggelig formiddag på museet i selskab med de
charmerende håndværkere eller en rundvisning med
museumsinspektør Inger Marie Hyldgård.
Besøg museet, hvor fortællinger om fag og gammelt
værktøj, knytter historier om arbejderbyen Randers
sammen.

Tilmelding:
Lisette Berg Andersen
Tlf: 8712 2600
lba@museumoj.dk
Inger Marie Hyldgård
Tlf: 8712 2641
imh@museumoj.dk
Tilmelding senest:
Dagen før kl. 12:00 eller
ring samme dag.
Pris:
Gratis
Transport:
Egen transport til
Håndværksmuseet
Håndværksmuseet
Lille Rosengård 16
8900 Randers C
Tlf: 8712 2600

Tilmelding:
Lisette Berg Andersen
Tlf: 8712 2600
lba@museumoj.dk
Tilmelding senest:
Dagen før kl. 12:00 eller
ring samme dag.
Varighed:
45 minutter
Pris:
Gratis
Transport:
Egen transport til
Museum Østjylland,
Kulturhuset
Håndværksmuseet
Lille Rosengård 16
8900 Randers C

FILM FRA
RANDERS I 1950ÉRNE
Onsdag den 22. maj 2019 kl. 10.30
Se Randers gennem kameralinsen.
Tre film fra 1950érne viser vores by med
både reklamemandens øjne og med lokale
borgeres øjne.
Se filmene på det hyggelige
Håndværksmuseum og hør Inger Marie
Hyldgård fortælle om byens udvikling
mens der drikkes en kop kaffe.

Tilmelding:
Lisette Berg Andersen
Tlf: 8712 2600
lba@museumoj.dk
Tilmelding senest:
Dagen før kl. 12:00 eller
ring samme dag.
Varighed:
60 minutter
Pris:
Gratis
Transport:
Egen transport til
Museum Østjylland,
Kulturhuset
Håndværksmuseet
Lille Rosengård 16
8900 Randers C

HARMONIKASPIL OG
ARBEJDERSANGE
Onsdag den 11. september 2019 kl. 10.30
Håndværksmuseet og verdens hyggeligste kor
inviterer til en livsbekræftende stund med livlige
arbejdersange.
Læn jer tilbage og lyt til den dejlige musik eller
smør stemmelæberne og syng med.
Håndværkerkoret guider jer igennem flere
årtiers håndværkersange.

ÆLDRE SAGEN
Demenscafé
Ældre Sagen har tilbud om demenscafé i Ældre Sagens lokaler.
Vi mødes hver torsdag i ulige uger fra kl. 14:00-16:00. Frivillige fra
Ældre Sagen er tilstede og tilbyder oplysning, samvær, rådgivning
og støtte, ligesom der er kaffe og hygge. En af kommunens demenskoordinatorer er til stede hver gang, og de tilbyder samtale og
gode råd.
Søndagsgåture:
Søndagsgåturen er alle søndage kl.14:00.
Mødested: For enden af Regnskoven ved Den Blå Bro. Vi går
1,5 - 2 km og det tager omkring 1–1,5 time. Når nogen har brug for det,
laver vi et lille stop. Turlederen har kaffe med til pausen. Medbring
gerne rollator eller vandrestave
Motorcykeltur
Tilbud om et bagsæde på en motorcykel for en borger med demens
på vore motorcykelture. Du skal selv sørge for hjelm og sikkerhedsdragt, samt en forsikring, der dækker for evt. uheld.
Demensvenlige lokalafdelinger
Borgere med demens og deres pårørende har mulighed for at deltage
i alle aktiviteter, som tilbydes af Ældre Sagen. Afdelingen er demensvenlig og indgår i udviklingen af en demensvenlig kommune.
Det er ikke nødvendigt at være medlem af Ældre Sagen for at deltage
i aktiviteterne.

Kontakt:
Ældre Sagens kontor:
Odinsgade 14A
8900 Randers C
Tlf. 24 63 92 05/
86 42 84 56
Mail:
aeldresagen.
8900randers@gmail.com
Tilmelding:
Ingen
Pris:
Gratis
Transport:
Bybus nr. 2, 6, 10 og 11
har stoppested ved
Regnskoven/
Tørvebryggen.

foreningen

Livet med demens
BUCHS.DK

Alzheimer
Redaktionen er afsluttet 5/4 2019. Der tages forbehold for ændringer i arrangementerne.

