
  

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. 

Disse temadage 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. 

Tilmeldingsfrist senest en uge før hvert 

arrangement til en af 

demenskonsulenterne: 

Janne Abildtrup, mail jaabi@assens.dk 

eller telefon: 6474 6963 

el. 

Jinnie Hemmingsen, mail 

jihem@assens.dk 

eller telefon: 6474 6915 

 

 

 

 

 

HVERDAGEN MED 
DEMENS 

TEMAAFTENER FOR PÅRØRENDE OG 

ANDRE INTERESSEREDE I DEMENS 

ASSENS KOMMUNE 

4 temaaftener kl. 17.00-19.00 

Mandag d. 30-01-23 

Tirsdag d. 28-02-23 

Onsdag d. 29-03-23 

Torsdag d. 27-04-23 

Adresse 

Aktivcentret 

Dærupvej 5 

5620 Glamsbjerg 

  



  

Hverdagen med demens 

Temaaftener for pårørende til personer 

med demens og andre interesserede i 

demens. 

Undervisere  

Alle oplægsholdere har stor viden og 

erfaring med at undervise og rådgive 

pårørende.  

Tid og sted  

Kl. 17-19.00 i Aktivcentret i Glamsbjerg 

Der vil være mulighed for en sandwich 

fra start som en let aftensmad. 

Temaaftnerne er planlagt med 

forskellige oplægsholdere, og man kan 

tilmelde sig de dage, man finder 

relevante. 

Mandag d. 30. januar kl. 17-19.00  

Velkomst ved demenskonsulenterne   

Emne: Demenssygdomme  

– symptomer, udredning, demenstyper 

og medicinsk behandling ved Annette 

Lolk, tidligere speciallæge i psykiatri, 

ph.d. 

Tilmeldingsfrist: 23-01-23 

 

 

Tirsdag d. 28. februar kl. 17-19.00  

Velkomst ved demenskonsulenterne  

Emne: Hverdagen med demens  

 – samvær, kommunikation og 

udfordringer ved Lone Vasegaard, 

tidligere demenskoordinator 

Tilmeldingsfrist: 21-02-23 

Onsdag d. 29. marts kl. 17-19.00  

Velkomst ved demenskonsulenterne   

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: 22-03-23 

Torsdag d. 27. april kl. 17-19.00 

Velkomst ved demenskonsulenterne  

Emne: Planlægning af fremtiden  
ved Benny Collenburg, Advokatfirmaet 
Klaus Ewald 
- Fuldmagt/fremtidsfuldmagt  

- Digitale fuldmagter  

- Partshaver 
Tilmeldingsfrist: 20-04-23 

 


