Vil du styrke din krop, hjerne
og trivsel?
Deltag gratis på et Digitalt Aktivitetshold og vær med til at af prøve
et nyt koncept for mennesker med demens og pårørende

Tilm eld dig
samm en m ed en
pårøren de h er :
www.alzheimer.dk

Digitale Aktivitetshold
I Alzheimerforeningen får vi ofte spørgsmål om, hvad man
selv kan gøre for at holde sin demenssygdom i skak og
mindske nogle af de negative konsekvenser i sygdomsforløbet. Forskningen viser, at det har en væsentlig
betydning med et aktivt liv og at have sociale relationer.
Andre faktorer har også en positiv effekt på, hvordan man
bedre kan leve med sygdommen fx ved at holde hjernen
i gang, og dyrke aktiviteter, som styrker ens mentale helbred.
Når du del tager på et Digital t Aktivitetshold får du:

Få et
digitalt
fællesskab
med andre

Et 6 ugers træningsforløb, hvor du i gennemsnit bruger to
til tre timer om ugen sammen med andre med
demenssygdom og deres pårørende
En demensfaglig introduktion til træningen f ra en
facilitator der guider dig og resten af holdet
Fri adgang til træningsvideoer med aktiviteter der styrker
hjernen, kroppen og det mentale helbred, som kan laves
hjemmef ra via egen computer
Viden om, hvorfor disse aktiviteter er vigtige både når man
har demenssygdom og hvis man er pårørende
Regelmæssig træning i oktober, november eller december

Aktiviteter der styrker hjernen
Rikke Gregersen, der forsker i behandling
af mennesker med demens introducerer
dig til 2 f ilm om Kognitiv stimulationsterapi (CST). Hun fortæller bl.a. hvorfor det
vigtigt at styrke hjernen når man har
en demenssygdom og kommer med
eksempler på hvad du selv kan gøre.

Aktiviteter der styrker kroppen

Få adgang til
demensfaglige
træningsvideoer

Center for Demens i Københavns
Kommune introducerer tre træningsf ilm
med tips og ideer til hvordan du kan
træne hjemme, enkle midler som kan
inddrages i træningen og hvordan du kan
træne sammen med din pårørende.

Aktiviteter der styrker trivsel og
livskvalitet
Janni Jacobsen er Yoga - & mindfulnessinstruktør, guider dig igennem forskellige
øvelser som kan give kropsbevidsthed,
smidighed og styrke samt et mere f rit
åndedræt. Mentalt vil du måske få øje
for at yoga er en pause for din hjerne.

Hvorfor skal du tilmelde dig?

Tilmeld dig
sammen
med din
ægtefælle,
søn, datter
eller
barnebarn

Tilmeld dig, hvis du vil være med til at
af prøve konceptet med andre personer med
demens og deres pårørende. Få inspiration
og viden og del dine oplevelser med
Alzheimerforeningen og de andre deltagere
på holdet.

Hvem er det i samarbejde
med?
Alzheimerforeningens Digitale
Aktivitetshold er f inansieret af puljemidler
f ra Sundhedsstyrelsen, til aktiviteter på
demensområdet, i tiden under COVID-19.
Projektet er i samarbejde med flere danske
kommuner.

Hvem kan jeg

Projektkoordinator:

kontakte, hvis jeg

Anne Sof ie Thorup

har spørgsmål?

annesof ie@alzheimer.dk
88 44 04 20

Hjemmeside
https: //www.alzheimer.dk/
aktiviteter/digitaleaktivitetshold/

