
 

 

 

 

HVERDAGEN MED 

DEMENS 

KURSUS FOR BORGER OG 

PÅRØRENDE 
 

Kursuseftermiddage kl. 15.00 – 17.00  

24/10 + 15/11 + 8/12 

Adresse:  

Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe 

Pris: 50 kr. pr. person, inkl. kaffe/te, 

vand og lidt sødt. Betales kontant ved 

indgangen ved hvert arrangement. 

Det anbefales at tilmelde sig alle 

kursusdage. 

 

VIDEN OM DEMENS 

 

Når et menneske får konstateret en 

demenssygdom, opstår en ny 

situation, som påvirker det daglige liv.  

Der kan opstå situationer, som er 

vanskelige at tackle for både personen 

med demens og for deres pårørende.  

Dette kursus er målrettet pårørende til 

personer med demens med henblik på 

at give information, råd og vejledning 

om demens.  

Der vil være mulighed for at samtale 

og udveksle erfaringer med andre 

pårørende. 

En aktivitetsmedarbejder vil være til 

stede, og tilbyde personer med 

demens aktivitetstilbud.  

Tilmeldingsfrist senest en uge før hvert 

arrangement til en af 

demenskoordinatorerne: 

Eva Corfitzen, mail escor@fmk.dk  

eller telefon: 7253 5062 

eller 

Sanne Pasfall, mail spasf@fmk.dk 

eller telefon: 7253 5061 
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Hverdagen med demens  

Kursus for pårørende til personer med 

demens. 

Det anbefales at tilmelde sig alle 

kursusdage. 

 

Undervisere  

Du vil på kurset møde oplægsholdere, 

som har stor viden og erfaring med at 

undervise og rådgive pårørende.  

 

Tid og sted  

Undervisningen er tilrettelagt som et 

forløb over nogle gange á to timers 

varighed:  

kl. 15-17.00.  

 

 

Mandag, 24. oktober 2022, kl. 15-

17.00  

Velkomst ved Demenskoordinatorerne  

Emne: 

Kommunikation i hverdagen – trivsel 

og livsstil ved demenskoordinatorerne. 

 God kommunikation – hvordan? 

 • Kommunikation og erindring  

• Kommunikation og glemsomhed  

• Dagligdagens indhold og ro i 

hverdagen  

• Anerkendende kommunikation  

Tilmeldingsfrist 17/10-22 

 

 

Tirsdag, 15. november 2022, kl. 15-

17.00  

Velkomst ved Demenskoordinatorerne  

Emne:  

Velfærdsteknologi – hvad er det, og 

hvordan kan det hjælpe i hverdagen? 

Sissel Madsen fra Center for 

Kommunikation og Velfærdsteknologi 

præsenterer de mange hjælpemidler, 

der findes i dag.   

Tilmeldingsfrist 8/11-22. 

 

Torsdag 8 december, 2022, kl. 15-

17.00 

Velkomst v. Demenskoordinatorerne 

Emne:  

Aktivitet og motionsmuligheder 

sammen eller hver for sig ved 

repræsentant for  

DGI-Fyn og Karin Ottosen, projektleder 

for Sammen om Livet, Fåborg-Midtfyn 

Kommune 

Tilmeldingsfrist: 1/12-22 

 


