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Plejehjemsklovne skal skabe smil hos ældre i Horsens
Røde næser og skælmerier hører ikke kun hjemme i cirkus og til børnefødselsdage. På fem 
plejehjem i Horsens får de nu mulighed for at arbejde med professionelle klovne som en del af
de tiltag, der skal styrke trivslen blandt de ældre. Familien Hansens Fond har doneret  
besøgene. 

De fleste forbinder nok klovne og klovnerier med underholdning for børn. 

Men i Horsens får fem plejehjem takket være Familien Hansens Fond mulighed for at få besøg af 
professionelle klovne, som en del af den måde, de kan arbejde med trivsel blandt de ældre på. 

- Vi er glade for at kunne støtte op om et lokalt Horsens-initiativ, der på så professionel vis søger at 
gøre en forskel ude på plejehjemmene. Vi vil gerne bidrage til glæde og smil – også for de ældste 
her i Horsens, siger fondsadministrator Jesper Sørensen

Stor interesse for positive forstyrrelser
Horsens Kommune er langt fra alene, når det handler om at bruge professionelle klovne i 
omsorgsarbejdet hos ældre. 

Det fortæller Arendse Lillesø, der er uddannet klovn og medstifter af Danske Plejehjemsklovne. 

De seneste seks år har hun sammen med kolleger turneret rundt på landets plejehjem for at skabe 
glæde blandt de ældre. 

- Vi oplever en stigende interesse fra plejehjem i hele landet – lige nu er vores helt store udfordring 
at sikre, at alle de plejehjem, der ønsker et besøg, også kan få et besøg. Vores udgangspunkt er, at 
alle plejehjem – uanset økonomi – skal have mulighed for at få besøg. Derfor forsøger vi at få lokale 
virksomheder til at donere et besøg eller to til plejehjem i lokalområdet. Det har der heldigvis været 
relativ stor velvilje omkring, siger Tanja Marcher.

Den røde næses magi
Ifølge Arendse Lillesø handler klovnebesøget om at skabe en positiv forstyrrelse i hverdagen for de 
ældre og efterlade dem med et smil på læben. 

- Når jeg går på arbejde som plejehjemsklovn, tager jeg en rød næse på og skruer op for nogle sider 
af mig selv og min personlighed. Min fornemmeste opgave er med en god portion nysgerrighed at 
møde de ældre og skabe en relation til dem baseret på samtale og nærvær. Og når den interaktion 
lykkes, oplever vi en positiv forandring hos de ældre, siger Arendse Lillesø. 

Hun peger blandt andet på fine oplevelser sammen med mennesker med demens. 

- Vi har ofte nogle forløb, hvor vi besøger det samme plejehjem flere gange over en kortere periode.
Det betyder, at vi kan være nogenlunde sikre på, at vi kan nå alle ældre på et tidspunkt, hvor de har 
lyst og energi til at fjolle med os. Men vi oplever også, at vi sætter noget i gang hos de ældre. Jeg 
oplever mennesker ramt af demens, som er meget dårlige, men som alligevel husker ting, som vi 
skæmtede om ved seneste møde. Det er utroligt givende for begge parter, når mødet er ligeværdigt,
og vi begge bidrager med det, vi nu hver især kan, siger Arendse Lillesø.



Faktaboks
Danske Plejehjemklovne er er en almennyttig og velgørende forening, der arbejder for at udbrede 
brugen af professionelle klovne i ældreplejen. Foreningen arbejder desuden for at udbrede 
kendskabet til den effekt, som plejehjemsklovnenes arbejde har på trivsel og livsglæde hos 
mennesker på plejehjem.

Familien Hansens Fond blev stiftet af ægteparret Janni og Per Hansen i december 2021. Formålet 
med fonden er at yde økonomisk støtte til almennyttige og almenvelgørende formål indenfor 
uddannelses-, sundheds-, kultur- og socialområdet. Familien Hansen har en særlig tilknytning til 
Horsens, og det er en del af fondens fundats, at uddelinger sker til projekter og/eller borgere i 
Horsens og omegn samt tilgodeser borgere, der har en relation til byen.
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