Hvem henvender vi os til
Har du demens inde på livet? Har du en demenssygdom, eller er du pårørende, ven eller nabo til et
menneske med demens? Så kig forbi Demensfællesskabet Fyn. Alle er velkomne, uanset alder, køn
og hvor du bor.
Om os
Demensfællesskabet Fyn er et rådgivnings- og kontakt center med aktivitetstilbud for mennesker
med demens og pårørende. Vi er del af Alzheimer foreningen og har en driftsaftale med Odense
Kommune. Vi samarbejder med Demensklinikken, OUH Svendborg og andre kommuner på Fyn.
Demensfællesskabet Fyn består af en bredt repræsenteret gruppe af personer med demens, både
ny diagnosticerede, yngre såvel som ældre med demens i mild til moderat grad.
Centeret drives af Alzheimerforeningen og ledes i det daglige af en centerleder, som sammen med
frivillige, pårørende og fagpersoner skaber nye muligheder og indholdsrige aktiviteter.
Vi tilbyder
Demensfællesskabet Fyn informerer og rådgiver individuelt samt i grupper. Vi arrangerer
forskellige aktiviteter og oplysningstilbud efter ønsker og behov – se herunder:





For mennesker med demens
For pårørende
For ægtepar
For fagpersoner

Rådgivning
Vi tilbyder personlig og anonym rådgivning onsdag mellem 13-15, hvor du kan komme uden at
bestille tid. Det er også muligt at booke en rådgivning på et andet tidspunkt.
Telefonisk rådgivning mandag – torsdag mellem 12-13 på tlf.: 66 19 40 91
Rådgivningen kan indeholde præcis det du har brug for. Måske vil du bare gerne vide mere om
demens, måske har du brug for hjælp til at skabe overblik over din situation og muligheder, måske
har du brug for at dele dine bekymringer.
Vi vil gerne hjælpe dig med dine spørgsmål.
Alle rådgivere og frivillige har tavshedspligt
Aktiviteter
Der foregår mange forskellige aktiviteter på og tilknyttet Demensfællesskabet Fyn.
Ved interesse og spørgsmål om deltagelse, kontakt da centerleder Anja Kajberg på
tlf. 66 19 40 91 eller på mail demensfaellesskabetfyn@alzheimer.dk
Se i øvrigt vores aktivitets kalender og andre tilbud på vores hjemmeside
www.demensfaellesskabetfyn.dk eller find Demensfællesskabet Fyn på Facebook

