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Elsker du en person som har en demenssygdom? 

 

”RO4LIVET””RO4LIVET””RO4LIVET””RO4LIVET”    

Nyborg Roklub 

I samarbejde med  

 



Er du pårørende �l en person som er ramt af de-

mens i Nyborg Kommune??? 

• Søger du et fællesskab, hvor alle ved, hvad det vil 

sige at føle sig lidt alene midt i en livskrise med en 

syg pårørende?  

 

• Søger du et fristed et par �mer om ugen, hvor det 

er dig, som er i centrum. 

” Hygge og fælles oplevelser ” 

RO4LiVET er et pilotprojekt som løber af stablen i samarbej-

de med Nyborg Kommune. Det er et �lbud �l dig, som er 

pårørende �l, eller e,erladt e,er, en person med demens.  

Nyborg Roklub er værter for et fælles-

skab, hvor alle kender �l det, at leve 

med demens inde på livet, og hvor      

tabu og dagligdags �ng kan i tale-

sæ-es i et fortroligt netværk. 

Udover socialt samvær i klublokalet vil der være mulighed 

for at gå i mo�onslokalet og f.eks. lave afspænding, styrke-

træne eller rospinne.  

Der vil være frivillige �lstede, som er idrætsinstruktører og 

værter med kaffe m.m., men det er DIG som deltager, der 

sæ-er dagsordnen for, hvad vi skal lave sammen   



 Pårørende gruppe i Nyborg Roklub 

 

Sted:   Nyborg Roklub, 

  Havnepromenaden 6,  

  5800 Nyborg. Klublokale på 1. Sal 

 

Tid:    19.00 - 21.00 

 

Periode:  Opstarts møde d. 20. februar  

  Vinterhold  

  (4 mødegange) 

 

Pris:   Gra�s  

 

Spørgsmål:   Lena Jørgensen tlf. 40 94 47 94 

Tilmelding:   Lena@fynsbilpleje.dk  



RO4LiVET og Nyborg Roklub har en mission om 

• at øge sundheden i Nyborg Kommune via roning og socialt 

samvær 

• at være en klub i vækst og udvikling 

 

Som klub ønsker vi: 

• At tage medborgerskab i lokalsamfundet og �lbyde et    

inkluderende fællesskab 

• At invitere �l tryghed og livskvalitet i et                              

socialt foreningsfællesskab 

• At �lbyde frivilligt arrangement og deltagelse  

• At deltage i udbredelsen af viden om demens og dermed 

nedbryde tabu og myter 

• At hjælpe �l et meningsfyldt liv i flere af livets øjeblikke 
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