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Tilbud �l borgere og pårørende, som har 

demens inde på livet 

 

 

 

I samarbejde med  

 



  

- Har du lyst �l at opleve de posi�ve effekter    

 af hvad træning kan gøre for krop og sjæl? 

 

- Vil du udfordres         

 og blive stærkere i et trygt mo�onsfællesskab? 

 

Så har Nyborg Roklub et godt �lbud �l dig  

 

Ro4Livet er et pilotprojekt i Nyborg Roklub som løber af stablen i  

samarbejde med Nyborg Kommune og Alzheimerforeningen.  

Projektet er for mennesker med demenssygdom i et "dligt stadie, 

som har lyst "l at træne og være sammen med andre i en lignede situ-

a"on. 

 

Vi er fysiske ak"ve i form af forskellige ak"viteter f.eks. opvarmning, 

rospinning i maskiner, funk"onel træning med fokus på opbygning af 

styrke og balance ved hjælp af vægte, bolde og elas"kker. 

 

Fokus vil også være på det sociale fællesskab. Vi beny*er os af klub-

bens klublokale og der er mulighed for at hygge sig over en kop kaffe, 

hvor tabu og dagligdags "ng kan italesæ*es i et 

fortroligt netværk. 

 

Ved spørgsmål kan du kontakte: 

Anne-Me*e Simonsen tlf. 29 31 35 46 eller på 

mail: anneme*es54@gmail.com 



 

 

 

 

Prak�ske oplysninger: 

Hvor træner vi :  Nyborg Roklub,      

    Havnepromenaden 6,     

    5800 Nyborg 

 

Hvornår træner vi : Torsdage kl. 9.30 - 11.30 

 

Hvilke påklædning:Træningstøj du kan bevæge dig i.   

    Gode sko "l indendørs træning.   

    Medbring en vanddunk. 

 

Pris:    Gra"s prøveperiode (*) 

 

Transport:   Egen befordring      

    mulighed for parkering     

    v. Nyborg Roklub. 

 

Tilmelding:   Lena Jørgensen      

    tlf. 40944794 eller  

 lena@fynsbilpleje.dk 

(*)  eAer prøveperiode kræves medlemskab  af NRK for deltagelse 



 

   I Nyborg roklub ønsker vi: 

 

• at tage medborgerskab i lokalsamfundet og "lbyde et in-

kluderende fællesskab i NRK 

• at invitere "l tryghed og livskvalitet i et socialt forenings-

fællesskab 

• at "lbyde frivilligt arrangement og deltagelse fra såvel be-

styrelse som medlemmer 

• at deltage i udbredelsen af viden om demens og dermed 

nedbryde tabuer og myter 

• at hjælpe "l et meningsfyldt liv i flere af livets øjeblikke  

 

 Du kan læse mere om Ro4livet på www.nyborg-roklub.dk 
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