
Besøgsvenner: Det er muligt at få en besøgsven i hjemmet for såvel ægtepar som 

enlige.  

Kontakt Inge Sørensen, tlf. 3074 7906 eller mail: demensrudersdal@gmail.com. 
 

Netværksgruppe for pårørende til demente: Ud over pårørendegrupper i Rudersdal 

Kommune, se under ’nyttige kontakter’, kan DemensNetværk tilbyde gruppesamta-

ler for pårørende. Gruppen begynder, når der er 5 henvendelser.  

Pris: 35 kr. per person for kaffe og småkager.  

Tilmelding: Tilmelding til Inge Sørensen, tlf. 3074 7906 eller mail. 
 

Gåture i lokalområdet og vi slutter med kaffe i Frivilligcentret. Alle er velkomne og 

tempoet tilpasses deltagerne. Gruppen begynder, når der er 4 tilmeldte og tidspunkt 

aftales i gruppen. Adresse: Frivilligcenter Rudersdal.  

Pris: 35 kr. per person for kaffe og småkager.  

Tilmelding: Tilmelding til Inge Sørensen, tlf. 3074 7906 eller mail. 
 

Demenskursus for pårørende og andre interesserede: 

Frivilligcenter Rudersdal tilbyder et gratis kursus for alle, der har lyst til at høre om 

og drøfte demenssygdomme og symptomer, samt få nogle konkrete redskaber til 

samværet med demente. Kurset er fordelt på de to fredage 11. november og 18. 

november kl. 10-12. Underviser er demenskoordinator Birgitte Grønnebæk. 

Adresse: Frivilligcenter Rudersdal, Skovgærdet 4 i Holte. 

Tilmelding: Frivilligcenter Rudersdal senest mandag den 7. november 2016,  

tlf. 4589 0056 eller mail: info@frivilligcentret.dk 
 

Kontakt til DemensNetværk Rudersdal 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information er du velkommen til 

at kontakte: 

Formand: Inge Sørensen, tlf. 3074 7906 eller  

Mail: demensrudersdal@gmail.com. 
 

Nyttige kontakter 

Demenskoordinator i Rudersdal: Birgitte Grønnebæk: tlf. 4611 5046/7268 5046.  

Alzheimerforeningen: tlf. 3940 0488.  

Demenslinjen: tlf. 5850 5850. 

Pårørendegrupper i Rudersdal: Bente Larsen (Holte); tlf. 3036 1683,  

Bodil Sørensen (Birkerød); tlf. 4611 1696. 

Lad os mødes… 
Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer,  

samt deres familie og venner 

Efterår 2016                                                                                              

I denne folder kan du læse om  

DemensNetværk Rudersdals tilbud i efteråret 2016. 

Vi har fokus på gode oplevelser, fysisk aktivitet, netværk og oplysning.  

Alle aktiviteter tilbydes i trygge rammer, og der er altid frivillige  

og fagpersoner fra DemensNetværket til stede. 
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Caféer i efteråret 2016 
Caféerne holdes i Frivilligcentret hver anden onsdag kl. 10.30-13 med mindre andet 

er nævnt. Borgere fra andre kommuner er velkomne. 

Adresse: Frivilligcenter Rudersdal, Skovgærdet 4, 2840 Holte, tlf. 4589 0056. 

Pris: 35 kr. per person for kaffe og brød.  

Hvis frokost, drikkevarer, entré eller andet indgår, er dette for egen regning. 
 

Tilmelding til: Inge Sørensen, telefon (evt. sms): 3074 7906 

 eller email: demensrudersdal@gmail.com 

 

 
 

Onsdag den 14. september, kl. 10.30 – ca. 14: Besøg hos billedhugger Stine Ring 

Hansen i Rådvad Centret. Evt. spises frokost (ca. 100 kr.) fra Rådvad Kro i Stines 

værksted. Medbring selv drikkevarer. Tilmelding senest den 7. september. 
 

Onsdag den 28. september: Tidligere forstander ved Holmegårdsparken Connie 

Engelund beriger os med betydningen af temaerne ’Reminiscens’ og ’Livshistorie’.   

Tilmelding senest den 21. september. 
 

Onsdag den 12. oktober: ’Mit liv som vinterbader’ ved Kirsten Bargisen og Lone Elvig 

fra Furesø Vinterbadeklub.  

Tilmelding senest den 5. oktober. 
 

Onsdag den 26. oktober, kl. 10.30 – ca. 14: Udflugt til Ordrupgård ved kunsthistori-

ker Jette Gerts. Sammen opleves Claude Monet-udstilling. I Frivilligcentret introduce-

rer Jette udstillingen, inden vi tager afsted. 

Tilmelding senest den 19. oktober. 
 

Onsdag den 9. november: Senior SwingBand Rudersdal sætter med deres herlige 

musik igen liv i kroppen og minderne.  

Tilmelding senest den 2. november. 
 

Onsdag den 23. november, kl. 10.30 -ca. 15.: Vi slutter året af med lidt fælles fro-

kost (ca. 100 kr.). Medbring selv drikkevarer. Derefter skal vi igen være sammen med 

Hans Dal fra De Nordiske Spillemænd, som vil give os dejlige og minderige musikop-

levelser.  

Tilmelding senest den 16. november. 
 

Se også vores hjemmeside: www.demensrudersdal.dk 

Læge og hjerneforsker Ellen Garde opfordrer til, at vi med alderen bevæger os i 

en UFO. Vores egne tanker henledes nok på et fænomen på himlen, men for El-

len Garde står  

U for udfordring, F for fællesskab og O for oplevelser. 
 

DemensNetværks formål er at tilbyde aktiviteter af social og kulturel karakter til 

mennesker med hukommelses- og demenssygdomme, deres familie og nærme-

ste pårørende, samt at pårørende får et netværk. 

UFO er en stor del af foreningens virke. 
 

Ved alle aktiviteter er frivillige demensvenner til stede. 
 

Hjemmeside: www.demensrudersdal.dk 
 

 

 

 

Andre arrangementer i efterået 2016: 
 

Kom til middag ’Candlelight Dinner’ på Frydenholm (Kongevejen 427, Holte) 

Middag for borgere med demenssygdom, deres pårørende/gode venner. 

Datoer og tidspunkt: torsdagene den 18. august, den 20. oktober og den 24. no-

vember kl. 17-20.  

Pris for middag inkl. kaffe/kage: kr. 125. Drikkevarer købes særskilt. Betaling sker 

på dagen.  

Tilmelding til Vibeke Nath, tlf. 4611 2284 eller mail: vina@rudersdal.dk senest 5 

dage inden middagen. 
 

Demens er noget vi taler om! 

Birkerød Bibliotek torsdag den 27. oktober, kl. 16.30 - ca.18.30. 

I år fejrer Alzheimerforeningen 25 års jubilæum. Det markerer vi i Rudersdal 

Kommune ved et arrangement, hvor der vil være indlæg ved overlæge og profes-

sor Steen Hasselbalch fra Alzheimerforeningen og Hukommelsesklinikken på RH, 

Alzheimerforeningens formand Birgitte Vølund, Rudersdal Kommunes demens-

koordinator Birgitte Steen Grønnebæk samt Inge Sørensen fra DemensNetværk 

Rudersdal. Alle interesserede er velkomne. 

Arrangeret i samarbejde med DemensNetværk Rudersdal. 

Arrangementet er gratis. Billetter kan fra den 8. august downloades via Ruders-

dal Bibliotekerne, afhentes på et af de fire biblioteker eller bestilles på tlf. 3074 

7906 (Inge). 
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