
Demenskursus for pårørende og andre interesserede: 
Torsdag den 9. november og den 16. november kl. 10-12 i Frivilligcenteret på 

Kulturcenter Mariehøj, område D, Storm P,  v/demenskoordinator Birgitte Steen 

Grønnebæk, Ældreområdet. 

Tilmelding: Frivilligcenter Rudersdal senest 4. november, tlf. 45 89 00 56 eller 

mail: info@frivilligcenteret.dk 

 

 

Nyttige kontakter 
Demenskoordinator i Rudersdal:  

Birgitte Steen Grønnebæk: tlf. 46 11 50 46/72 68 50 46.  

DemensNetværk Rudersdal: Formand Inge Sørensen, tlf. 30 74 79 06,  

mail: demensrudersdal@gmail.com 

Hjemmeside: www.demensrudersdal.dk 

Alzheimerforeningen: tlf. 39 40 04 88.  

Demenslinjen: tlf. 58 50 58 50. 

Pårørendegrupper i Rudersdal: Ingrid Schou Laustsen (Holte); tlf. 26 20 24 27,  

Bodil Sørensen (Birkerød); tlf. 46 11 16 96. 

Lad os mødes… 
Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer,  

samt deres familie og venner 

Efterår 2017                                                                                              

I denne folder kan du læse om  

DemensNetværk Rudersdals tilbud i efteråret 2017. 

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. 



DemensNetværk Rudersdal 
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 Ellen 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  

nærmeste pårørende, samt at pårørende får et netværk. 

UFO er en stor del af foreningens virke, derfor er vi nu også klar til at  

byde velkommen til efterårets aktiviteter, hvor vi glæder os rigtig meget  

til at være sammen med både nye og kendte ansigter. 

 

 

Praktiske oplysninger: 
Alle caféer foregår eller begynder/slutter i Frivilligcenteret (FC), hvor adressen 

siden januar 2017 er Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj,  

område D, Storm P, Øverødvej 246 A, 2840 Holte. 
 

Hvor intet andet er nævnt, er der café i tidsrummet kl. 10.30 til ca. kl. 13.  
 

Pris for deltagelse er 35 kr. Hvor frokost, drikkevarer, entré eller andet indgår, 

er dette for egen regning.  

Ved alle aktiviteter er frivillige demensvenner til stede.  

For ønske om besøgsven, samtalegruppe for pårørende samt gågruppe kontakt 

Inge Sørensen. 
 

 

Hjemmeside: www.demensrudersdal.dk 
 

 

Tilmeldinger/kontakt til formand Inge Sørensen på  

mail: demensrudersdal@gmail.com eller telefon (evt. sms): 30 74 79 06. 

Fra september 2017 er aktiviteterne for resten af året følgende: 
 

Caféer: 
Onsdag den 13. september: København-Byen ved vandet v/Jørgen Taagholt.  

Tilmelding senest onsdag den 6. september. 
 

Onsdag den 27. september kl. 10.30-16: Bustur til Jægerspris Slot og natur.  

Oplæg v/kunsthistoriker Jette Gertz om Grevinde Danner. Besøg på Jægerspris 

Slot, entré 40 kr., frokost for egen regning på Café Danner.  

Nærmere besked følger. Tilmelding senest onsdag den 20. september. 
 

Onsdag den 11. oktober: ’HILLHOUSE BOYES’ fra Bakkehuset synger Barbershop, 

vi hygger os og synger sammen med dem. Tilmelding senest den 4. oktober. 
 

Onsdag den 25. oktober: Mere om Vestindien v/Jens Bruhn, medlem af kommu-

nalbestyrelsen, forhenværende overlærer og museumspædagog. Vi fortsætter på 

Gl. Holtegård, nabo til Frivilligcentret, og ser udstillingen ’Kolonihistorier-magt og 

afmagt’. Entré 55 kr. Mulighed for frokost for egen regning på Gl. Holtegård. 

Tilmelding senest onsdag den 18. oktober. 
 

Onsdag den 8. november: Om to store bygherrer i Søllerød, deres landsteder og 

haver v/Preben Olesen, næstformand i Søllerød Kunstforening.  

Tilmelding senest onsdag den 1. november. 
 

Onsdag den 22. november, kl. 10.30-ca. 15: Afslutning på 2017. Det muntre da-

mekor Bakk’hus Con Amore fra Bakkehuset skal vi igen være sammen med, så vi 

får gang i både krop og sjæl. Derefter har vi lidt fælles frokost (ca. 100 kr.),  

drikkevarer medbringes. Tilmelding senest onsdag den 15. november. 
 

Andre arrangementer i foråret 2017: 
 

Kom til middag ’Candlelight-dinners’ på  

Daghjemmet Frydenholm, Kongevejen 427, 2840 Holte 

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

Dato og tidspunkt: torsdag den 24. august, 19. oktober og 23. november kl. 17-20.  

Pris for middag inkl. kaffe/kage: 125 kr.  

Drikkevarer købes særskilt. Betaling sker på dagen.  

Kontakt tfl. 20 89 08 35 eller mail:  

vibemay@gmail.com senest 5 dage inden middagen. 


