
   Langfredag er dagen, hvor 
Jesus bliver pint og dør på korset. Men det er 
samtidig dagen, som peger hen mod påskens 
store håb - genopstandelsen.   Side 16

Bundesliga: Nach dem Final-Fiasko im Po-
kal muss die SG Flensburg-Handewitt zurück 
in die Spur. Dabei gilt es für Thomas Mogensen 
und Co., in Berlin zu bestehen.  Seite 15

Sporten - ikke 
mindst fod-

bold - er den 
sidste form 

for lim, som holder 
samfundet sammen. 

Kun sporten kan 
overvinde sociale og 

verdensanskuelige 
grænser så nemt. 

“
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Sanselige oplevelser fremkalder minder hos de dementsyge.  (Foto: Lars Salomonsen)

Slesvig-Holsten er det 
første forbundsland, 
der tilbyder aflastende 
ophold for demente på 
gårde. Tilbuddet retter 
sig ikke mindst mod de 
pressede pårørende, der 
24/7 skal tage sig af de 
forvirrede gamle.

FRIKVARTER

Behrendorf. Gårde kan være gode 
steder for demente at få sig et pu-
sterum fra en forvirret og ensformig 
hverdag. Det mener Kompetenzzen-
trum Demenz in Schleswig-Holstein, 
der som angiveligt de første i Tysk-
land foreløbig har fået tre gårde til 
at åbne stald- og stuedørene for de-
mente.

- Rigtig mange demente på landet 
har enten arbejdet på gårde eller haft 
gode oplevelser der tidligere i de-

res liv. Derfor kan det være et godt 
sted for de demente at være samti-
dig med, at de pårørende, der har an-
svaret for dem, kan få sig nogle friti-
mer, siger Cornelia Prepernau fra de-
menscenteret.

De tre gårde befinder sig i den syd-
lige del af delstaten og nu også ved 
Behrendorf tæt på Husum. Tilbuddet 
føjer sig ind blandt en række andre 
dagtilbud, som udvikles for at imø-
dekomme det stærkt stigende antal 
demente i samfundet. Sygdommen 
rammer især de ældste medborgere, 
og da deres antal er steget og stiger 
drastisk de kommende årtier, er der 
et stigende behov for aflastning af de 
pårørende. I Tyskland passes otte ud 
af 10 demente af familien, mens det 
er lidt færre i Slesvig-Holsten, hvor 
flere er på plejehjem.

- Desværre går det lidt trægt med 
at finde gårdejere, der vil påtage sig 
opgaven. Ud over de tre gårde, der 
har åbnet deres døre, er der tre nye 
på vej. Vi har informeret en del an-
dre, men de tøver med at springe til, 
siger Cornelia Prepernau. Dagtilbud-
det finansieres af sygekasserne. Den 

demente kan månedlig disponere 
over 125 euro, der er øremærket af-
lastning for de pårørende.

Beskeden indtægt
- Du bliver bestemt ikke rig af påtage 
dig opgaven. Der kan højst være ta-
le om en supplerende indtægt, siger 
konsulenten. Hun tilføjer, at det også 
kniber med at få familier til at tage 
mod tilbuddet.

- Vi kæmper med nogle meget fast-
groede holdninger. Ofte mener en 
pårørende, der passer en dement, 
ikke, at hun eller han kan overlade 
ansvaret for ægtefællen til andre. Det 
kan være meget belastende at tage 
sig af en dement. Derfor har plejeren 
måske heller ikke det mentale over-
skud til at kigge ud af de vante ram-
mer, siger Cornelia Prepernau.

Anke Wohlert-Thomsen er kvin-
den bag det nye tilbud på den sydsle-
svigske gård ved Behrendorf.

- Jeg har tidligere arbejdet med de-
mente på plejehjem. Siden blev jeg 
opmærksom på landbrugskamme-
rets initiativ, og nu ser jeg frem til, at 
folk melder sig til. Det går lidt trægt, 

men mon ikke det kommer, spørger 
den certificerede demenshjælper. 
Hun tager 12,5 euro i timen, hvilket 
landbrugskammeret mener er i un-
derkanten. For med i prisen er forbe-
redelse og den obligatoriske kaffe og 
kage.  Side 8-9

 Niels Ole Krogh
 nok@borderpress.dk

Nu åbner gårde 
stalddørene for demente

RESÜMEE
Schleswig-Holstein ist das erste 
Bundesland, das Hofaufenthalte 
für Demente anbietet. Drei Hö-
fe bieten einen solchen Aufent-
halt an, einer davon liegt in Beh-
rendorf in der Nähe von Husum. 
Gerade auf dem Land verbinden 
viele Menschen Höfe mit schö-
nen Erlebnissen. Deshalb ist das 
für sie ein guter Ort und gleich-
zeitig haben die Angehörigen, 
die sich um die Demenzkran-
ken kümmern, in dieser Zeit et-
was Zeit für sich. 

Skovlund. Storken klarer sig langt bedre i den slesvig-holstenske natur end 
nord for grænsen. I Danmark har der typisk været 1-3 storkepar om året. I 
Slesvig-Holsten yngler der derimod godt og vel 270 storkepar. Det tal er et re-
sultat af målrettet tysk arbejde, der siden antallet af storke i delstaten ramte 
bunden med 170 par i 2015, har fået den populære fugl tilbage på vingerne. 
Meget tyder dog på, at storken også kan være i fremgang i Danmark.  Side 7
 (Foto: Niels Anton Heilskov)

Storken klarer sig 
godt i Sydslesvig 

København. Dong Energy 
vandt torsdag retten til at op-
føre to tyske havmølleparker, 
som skal bygges helt uden 
statsstøtte.

Energiselskabet forudser, at 
man i 2024 - hvor parkerne 
skal tages i drift - vil være nået 
så langt i den teknologiske ud-
vikling, at støtte ikke længere 
er nødvendig.

Dansk Energis vicedirektør 
Anders Stouge er begejstret 
over, at vindenergi tilsynela-
dende kan konkurrere på mar-
kedsvilkår. 

- Det er en fantastisk nyhed, 
som kommer før, vi havde ven-
tet det. Det er en afgørende mi-
lepæl for vindenergibranchen, 
at den kan levere strøm på 
markedsvilkår, siger han.

 /ritzau/
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Energi

Dong 
opfører hav-
mølleparker 
uden støtte

Flensborg. Næsten 300 nye bo-
liger skal opføres i det nye be-
byggeleseområde »Wohnpark 
Tarup« i Flensborg. Byggestart 
er allerede starte til sommer. 
De første huse skal være klar 
til indflytningen om et år.  
 Side 4

Wohnpark Tarup 

300 nye 
boliger

Undersøgelser

Baggrund 
for angreb 
stadig uklart
Dortmund. Efter angrebet på 
fodboldholdet Borussia Dort-
munds spillerbus er det stadig 
uklart, hvem der står bag an-
grebet. Det ligger fast, at de tre 
sprængladninger blev udløst 
elektronisk. Desuden var de 
bygget professionelt. 
Mulige gerningsmænd er ik-
ke kun terrorister, men også 
hooligans. Onsdag havde po-
litiet anholdt en 26-årig mand 
fra Irak. Der er dog ikke fundet 
bevis for, at han står bag an-
grebet. Alligevel blev han vare-
tægtsfængslet fordi han sigtes 
for at være medlem af terroror-
ganisation Islamisk Stat.  
 Side 13


