Vækker demente med børn og H. C. Andersen

Susanne Lysholm Jensen og
hendes chef, Pia Nyborg Hansen
til FrivilligBørsen 2015, i gang
med at lave en børsaftale.

FRIVILLIGBØRS
På FrivilligBørsen mødes
offentlige institutioner,
virksomheder og foreninger
for at skabe samarbejde og
tilbyde hinanden gratis,
frivillige ydelser. En
mulighed, som Susanne
Lysholm Jensen,
frivilligkoordinator ved Sorø
Ældrepleje, ikke kunne
ignorere. Hun greb sin chef
under armen og tog af sted.
”Jeg er bidt af, hvad man kan,
når man går sammen - for på
den måde sidder man ikke fast
i sin egen lille boble. Derfor
synes jeg at FrivilligBørsen er
super interessant.”
At skabe noget sammen
FrivilligBørsen giver rigtig
god mening fordi, man kan
afprøve nye ideer sammen.
”Hvis man går sammen om
noget, så kan man måske
skabe noget nyt eller noget
andet end det, man plejer. Det
kan give en rigtig god
synergi”, fortæller Susanne
Lysholm Jensen.

Det uventede fryder
FrivilligBørsen var ukendt og
derfor var Susanne Lysholm
Jensens forventninger ikke
høje. Kun et ønske om
førstehjælpskurser til hendes
cykelpiloter i Cykling uden
alder, stod på listen. Men i
stedet fik hun noget helt andet:
”Vi fik noget andet og mere
end vi egentligt havde
forestillet os. F.eks. lavede vi
en aftale med Holbergteatret
om to teaterforestillinger. Den
aftale havde vi ikke lige set
komme.”
Demente liver op
Aftalen med Holbergteatret
gik ud på, at der blev opført et
teaterstykke af H. C. Andersen
på hhv. Holbergcentret og
Egecentret:
”Man kunne se, at nogle af de
ældre, som er noget demente
og normalt ikke er helt til
stede, blev grebet af
teaterstykket. Dét var en
fantastisk oplevelse”, siger
Susanne Lysholm Jensen.

To 2.-klasser fra Borgerskolen
var også med, og det havde
både børnene og de ældre stor
glæde af:
”Børn har sådan en
umiddelbar måde at reagere
på, og de ældre nyder faktisk
at se, hvordan børnene
reagerer”, fortæller Susanne
Lysholm Jensen.
Succes - vi skal med igen!
Der er ingen tvivl om, at Sorø
Ældrepleje skal med til næste
FrivilligBørs, som er fredag d.
8. april.
”Vi har større forventninger i
år, for nu ved vi lidt mere om,
hvad man faktisk kan hente
hjem”, afslutter Susanne
Lysholm Jensen.
Læs mere på
www.frivilligcenter-soroe.dk

Af Anette Olesen

