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LØRDAG 5. MAJ 2018

DET SKER

KORT NYT

Lørdag:
11.00-13.00: Vildbjerg Tennisklub, Sportsallé 
i Vildbjerg: Alle kan prøve at spille tennis  
i forbindelse med »Tennissportens Dag«. 
Arr.: Vildbjerg Tennisklub.
19.00: Skarrild Kirkegård: Kransenedlæg-
gelse ved flyvergraven samt andagt  
og lysceremoni.

Søndag:
Ingen oplysninger om arrangementer.

Mandag:
14.00: Aulum Missionshus: Eftermiddags-
møde ved Villy Sørensen, Hammel.
19.00-20.30: Aulum Missionshus:  
Sprogcafé.

 | - Klovneduoen Tut & Tut med de borgerlige navne Tanja Marcher og Arendse Lillesø, besøgte Birketoft, hvor der blev fjollet og grinet.  
På billedet er det Tanja Marcher og beboer Poul Bæk.  FOTO: TOM LAURSEN

Plejecentret Birketoft  
havde fredag besøg  
af omsorgsklovnene Tut 
& Tut. Det er tredje gang, 
at omsorgsklovnene 
besøger plejehjemmet

AF METTE HAGEDORN
meh@herningfolkeblad.dk

AULUM - Ej, hvad skal vi kalde hunden? Er 
der nogle, der har et forelag, spørger Tut, 
der er en af  to omsorgsklovne, som fredag 
formiddag besøgte Plejecenter Birketoft i 
Aulum.

Vi er i opholdstuen på en af  plejehjem-
mets afdelinger, hvor flere beboere sidder 
ved morgenbordet.

- Pingo, lyder det fra bordet.
Tut lyser op i ansigtet og udbryder.
- Det er en god ide, så skal den også døbes, 

siger hun.
Pingo er en stor grå hund, der bliver truk-

ket rundt på hjul, men derfor skal den have 
et navn, og Tut løber hen til vasken, fylder 
hånden med vand og løber tilbage til bordet.

- Jeg døber dig Pingo, siger hun og åbner 
hånden. 

Slask! Alt vandet lander på Pingos hoved. 
Der bliver fnist ved bordet, og der er fokus 
på Tut & Tut, der sætter sig ved bordet med 
bøgegrene og små skud af  kastanjetræ.

Det er tredje gang, at plejehjemmet har 
besøg af  omsorgsklovnene Tut & Tut alias 
Tanja Marcher og Arendse Lillesø, der kan 
skabe en god, sjov og nærværende stemning, 
fortæller Birketofts forstander, Else Krabbe, 
og fortsætter:

- I forbindelse med vores 50-årsjubilæum 
sidste år samlede vi penge ind til oplevelser, 
og i samarbejde med bruger-pårørenderådet 
blev det bestemt at prøve med omsorgsklov-
ne. Vi fik støtte fra vennekredsen og Aulum 
Y’s Men’s Club til et forløb på fire gange. 
Målet er at give beboerne positiv tilstedevæ-
relse, og selvom det kan knibe med hukom-
melsen, så kan man huske gode stemninger, 
og det frembringer de to i de timer, de er her.

- De to klovne cirkulerer mellem beboerne, 
og de tager hensyn til den enkelte beboer. De 
har en rigtig god evne til at møde beboerne, 
hvor de er, og de trækker sig, hvis de kan 
mærke, at det bliver for meget, men de er 
rigtig gode til at skabe en stemning, som 
beboerne kan huske, siger hun.

Tut & Tut afslutter besøgene 
på Birketoft senere i maj.

- Det har været en god ople-

velse. Vi kunne også have samlet penge 
ind til en udflugt, men vi syntes, at det var 
sjovt at prøve med omsorgsklovne, og de er 
gode til at gribe de muligheder, der opstår 
i nuet, og omdanne dem til sjove øjeblikke 
og nærvær, siger Else Krabbe. 

Klovnerier med omsorg

 | For flere af beboerne giver 
klovnene nærvær og gode grin  
og oplevelser, som lagres  
i kroppen, selvom 
hukommelsen svigter.

FLERE BILLEDER PÅ AOH.DK

KIBÆK Der var drysset lidt stjernestøv over 
fodboldtræningen i Kibæk i torsdags, da tre 
spillere fra FC Midtjylland deltog i dagens 
træning med 70 forventningsfulde fodbold-
spillere.

- Det var et fantastisk arrangement, hvor 
omkring 70 spillere i alderen 8 til 13 år, 
trænede med FC Midtjylland spillerne, siger 
Karsten Nielsen, der er formand for fodbold-
udvalget i Kibæk IF.

Det drejer sig om Mikkel Duelund, 
 Christian Tue og  Jibrill Antala Abubakar. 
De tre spillere var med til opvarmnings-
øvelser, dribletræning, skudtræning, og 
træningen sluttede af  med kamp mod alle 
de fremmødte spillere fra Kibæk IF. 

Ud over spillerne var der mødt mange 
tilskuere op til dagens kamp, og der blev 
skrevet autografer og taget billeder i kryds-
feltet efter træningen.

- Det var en rigtig god dag i klubben, og 
det var et sikkert hit blandt alle børn. Sådan 
et arrangement laver vi gerne igen en anden 
gang, fortæller Karsten Nielsen.

Stjernestøv til 
fodboldtræning

 | Torsdag eftermiddag fik Kibæk IF fornemt 
besøg af Mikkel Duelund, Christian Tue og 
Jibrill Antala Abubakar fra FC Midtjylland, 
der deltog i træningen, som sluttede af med 
kamp mod alle de fremmødte børn.  FOTO: 

https://www.aoh.dk/galleri/foto-klovne-gav-krammere-p-plejehjem?image=13#gallery

