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Historik :
DemensNetværk Rudersdal har nu gennem 2 år været en selvstændig forening med tilknytning til
Alzheimerforeningen.
Foreningen formand er fortsat Inge Sørensen. Susanne Pedersen var næstformand indtil udgangen
af maj 2016, hvor hun fratrådte efter eget valg og ønske. Foreningens revisor er Kirsten Borg, som
også er frivillig demensven. Foreningens i alt 8 frivillige demensvenner sikrer, at aktiviteter i
hverdagen kan gennemføres til glæde for foreningens brugere blandt borgere med demens og
hukommelsesproblemer, deres familie og nære pårørende.
Frivillig dermensven Lise Rechter er ansvarlig for renskrivning og kopiering af nye foldere samt
a`jourføring af Alzheimerforeningens aktivitetskalender.
Frivillig demensven Birgit Beck er ansvarlig for borføring og er formanden behjælpelig med
fondsansøgningen og ansøgning om økonomiske midler pgf. 18 i Rudersdal Kommune.
Foreningens formand udarbejder indhold til nye foldere, distribuerer til brugere,
demenskoordinator, demensvejledere i Rudersdal Kommune, alle praktiserende læger,
bibliotekerne, sognegårde og kirker samt helsekostbutikker.
Formanden udarbejder ligeledes foreningens materiale til SeniorNyt 3 gange årligt.
Aktiviteter :
Foreningen har i foråret 2016 afholdt 9 cafeer med ialt 149 deltagere ( 2015 / 118 deltagere)
Temaerne har været : Nytårskur med deltagelse af Pilekoret, foredrag med Mercy Ships Denmark,
udflugt til Ordrupgård / udstillingen "Et hjem i naturen", advokat Lene Stener om fuldmagter,
værgemål og testamenter, SeniorSwingBandRudersdal, foredrag om Grønland ved Jørgen Taagholt,
udflungt til Søllerød Museum, udflugt til Erimitageslottet og Dyrehaven, forårsafslutning med
kapervognskørsel i Dyrehaven og frokost på Postgården/ Korsbæk på Bakken.
I efteråret 2016 er afholdt 6 cafeer med ialt 82 deltagere ( 2015 / 96 deltagere på 7 cafeer )
Temaerne har været : Besøg hos billedhugger Stine Ring Hansen i Rådvad, foredrag om
reminiscens og livshistorie ved Connie Engelund, foredrag om vinterbadere ved Furesø
Vinterbadeklub, udflugt til Ordrupgård / Claude Monet udstilling, SeniorSwingBandRudersdal,
årsafslutning med Hans Dal fra De nordiske Spillemænd
For 2016 har den gennemsnitlige deltagelse været 15,4 ( 2015 / 13,4 )
I oktober afholdt temaeftermiddag " Demens er noget vi taler om" i samarbejde bibiblioteket i
Birkerød med deltagelse af 92 personer.
Demensvenner har repræsenteret foreningen ved 2 arrangementer i 2016. Ældresagen ved temadag
om at være pårørende nu og i fremtiden, samt ved teaterforestilling om demens med præsentation af
foreningens tilbud
Økonomiske ressourcer :

Økonomisk har cafeerne kunnet gennemføres med brugerbetaling, midler fra privat fond i 2015,
midler fra pgf. 18/ Rudersdal Kommune 2016, støtte fra Anlzheimerforeningen og Føtex i Birkerød
til temadag med bibliltekerne efterår 2016. Støtte fra Nordea Fonden til forårsafslutning på Bakken.
Forelæggelse af regnskab for 2016 og forslag til budget 2017 flg. som selvstændigt punkt. v/ Birgit
Beck
Praktisk og sociale ressourcer / frivillige demensvenner
Foreningens aktiviteter har kun kunnet gennemføres takket være såvel praktisk som social støtte fra
frivillige demensvenner og mulighed for at anvende Frivilligcenterets lokaler og servicefasiliteter.
De frivillige demensvenner har ved alle cafeer deltaget med 2-4 personer såvel ved interne som
eksterne cafeer. Dette samarbejde er en nødvendighed for gennemførelsen af aktiviteterne.
Frivillig demensven har ligeledes været behjælpelig i.f.m. økonomi, borføring, udarbejdelse af
budget samt fondsansøgninger.
Frivillig demensven har endvidere været behjælpelig i.f.m udarbjedelse af nye foldere, opdatering
af hjemmeside samt a`jourføring af aktivitetskalender på Alzheimerforeningens hjemmeside.

Mødeaktiviteter m.m.
Arbejdsgruppemøde med Birkerød bibliotek: 5 gange
Foreningsmøder i Frivilligcenteret: 4 gange
Møde med frivillige demensvenner: 3 gange
Undervisning sammen med pårørende på So-Su- Skolen i Gladsaxe: 2 gange a` 2 timer
Supervision af studerende i Ældreområdet i Rudersdal kommune: 2 gange
Frivillige demensvenner har deltaget i aktiviteter for demente og deres pårørende bl.a.
Demensmiddage i "Restaurent Frydenholm.".
Pårørendegruppe og Gå- gruppe :
Grupperne er fortsat et tilbud, men der har i 2016 ikke været ønske om aktiviteterne.
Fremtid 2017 :
For foråret 2017 er planlagt 9 cafeer med start 18/1 2017 og afslutning 31/5 2017. I efteråret
forventes gennemført 6 cafeer i perioden 13/9 til 22/11 2017
En del af temaerne i cafeerne er aftaler indgået på Frivilligbørsen i september 2015, hvor foreninger
bytter ydelser, derved elimineres de økonomiske udgifter. Der har ikke været afholdt Frivilligbørs i
2016.
Der er modtaget positiv afgørelse på ansøgning af pgf. 18 midler til 2017.
Tak: Tusind tak for jeres interesse og deltagelse i foreningens aktiviteter samt meget stor tak
til frivillige demensvenner for deres store arbejde og trofasthed i 2016.
Det giver lyst og enirgi til at tage et nyt år 2017 i brug
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