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Hvad er Demensugen 2022?
I samarbejde med Folkebevægelsen for 

et Demensvenligt Danmark sætter vi 

fokus på demens i uge 19. 

I 2021, under overskriften ”Bedre hjælp til 

mennesker med demens”, blev det nationale 

demenssymbol lanceret, og der blev sat fokus 

på demensvenlige lokalmiljøer. 

I år sætter vi fokus på demens i det offentlige 

rum og detailbranchen, da det skal være tryg-

gere for mennesker med demens at foretage 

helt almindelige ting som at handle ind, gå på 

biblioteket og tage ud at spise. 

Derfor skal personale i butikker og andre of-

fentlige tilbud rundt om i hele landet kende det 

nationale demenssymbol.

Demenssymbolet – en håndsrækning

Hænderne symboliserer, at alle mennesker kan 

have brug for hensyn eller en håndsrækning. 

Det gælder ikke mindst for mennesker med de-

mens, som i særlig grad kan have brug for lidt 

mere tid og tålmodighed eller ekstra venlighed.

Det siger borgere i Kolding Kommune 

om Demenssymbolet

”Jeg er mere tryg, når jeg har 

mit symbol på.”

”Vi skal være en inspiration og vise, at 

det ikke er skamfuldt at have demens.

Det kan vi med demenssymbolet.”

”Jeg er ikke længere bange for 

at blive væk.”

Vibeke
Pårørende

Thomas
Lever med demens

Danmark har fået et nyt symbol til mennesker med demens.

Når du ser symbolet:

Tag kontakt – smil og vær imødekommende. 

Tal tydeligt – stil ét spørgsmål ad gangen. 

Vær tålmodig – sæt tempoet ned og hjælp gerne på vej.

Disse tre handleråd er en del af indsatsen omkring demenssymbolet 

og en håndsrækning til os alle.

Vibeke
pårørende

Thomas
lever med demens



9.-15. maj 2022 Demensugen
Kolding Kommune
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

4–5

Hvad sker der i Kolding Kommune 
i Demensugen 2022?

På de kommende sider har 

vi samlet alle aktiviteter og 

tilbud, som du kan opleve i 

Demensugen 2022.

Har du spørgsmål er du altid 

velkommen til at kontakte 

Demensfællesskabet via mail 

demensfaellesskabet@

kolding.dk eller mobil 

2156 7370. 

Har du eller en du kender demens?

SÅDAN FÅR DU ET GRATIS DEMENSKIT

I Kolding Kommune kan du få et gratis de-

menskit ved at kontakte din demenskonsulent 

eller Demensfællesskabet via mail 

demensfaellesskabet@kolding.dk. 

Find din demenskonsulent på 

www.kolding.dk/borger/aeldre/demens/ 

Er du butiks- eller institutionsejer? 

SÅDAN FÅR DU ET GRATIS 

INFORMATIONSKIT

I Demensugen 2022 deler vi informationskit 

ud til alle butikker og institutioner, som ønsker 

at blive mere demensvenlige. 

Kommer vi ikke forbi din butik eller institution, 

kan du få et kit ved at kontakte Demensfæl-

lesskabet via mail demensfaellesskabet@

kolding.dk  
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Åben Café
Har du en demenssygdom, eller er du pårø-

rende til et menneske med en demenssyg-

dom? 

Har du lyst til at mødes med andre, der står i 

samme situation som dig og være en del af et 

hyggeligt, socialt fællesskab? 

Så kom til Åben Café i Demensfællesskabet!

      

Vi står klar med et smil på læben og kaffe på 

kanden, hvad enten du kommer alene eller 

med én under armen!

Alle pårørende og mennesker med demens er 

velkomne, og deltagelse er gratis.

Der kan købes kaffe og sødt for 20 kroner.

 

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Mandag 9. maj 

kl. 15.00-17.00

Kolding Bibliotek 

Mødelokale 1 

Slotssøvejen 4 

6000 Kolding

Naturterapi for pårørende
At være pårørende til et menneske med de-

mens kan være forbundet med mange svære 

følelser, stress, uro og tankemylder. 

Pårørende til mennesker med demens er i 

øget risiko for selv at blive syge, og i en hver-

dag med demens kan det være svært at hu-

ske at passe på sig selv.

Kom og prøv kræfter med naturens helende 

egenskaber, hvor du sammen med andre 

pårørende får et pusterum og redskaber til at 

bruge naturen som iltmaske. 

Alle kan være med, og deltagelse er gratis. 

Medbring varmt tøj og sko efter vejret.

Tilmelding ved Demensfællesskabet Kolding 

på demensfaellesskabet@kolding.dk eller 

mobil 2156 7370

Tirsdag 10. maj 

kl. 14.00-16.00

Hovedindgangen 

Sundhedscenteret, 

Sygehusvej 6

6000 Kolding



Onsdag 11. maj 

kl. 11.30-14.00

Kongebrocentret 

Kongebrocentret 1

6070 Christiansfeld
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Frokost for mennesker med demens 
og pårørende

Kom til en hyggelig eftermiddag med god 

mad, fællessang og godt selskab!

Køkkenet byder på stjerneskud, citronfroma-

ge og kaffe med kringle. 

Alle mennesker med demens og pårørende er 

velkomne. Pris for frokost inkl. drikkevarer er 

kr. 130 per person.

Tilmelding senest onsdag den 4. maj ved De-

mensfællesskabet på demensfaellesskabet@

kolding.dk eller mobil 2156 7370

Foredragsrækken – Livet skal leves, 
også med demens

Kom til et spændende foredrag med ergote-

rapeut, konsulent og forfatter Mette Sønder-

gaard.

Demenssygdommen sender både den syge 

og omgangskredsen ud på steder, hvor ingen 

har været før. Betingelserne for samvær og 

kommunikation udfordres og præges i høj 

grad af svære følelser og usikkerhed. 

Mette Søndergaard vil med sit foredrag give 

indsigt i demens, konkrete værktøjer til kom-

munikation samt inspirere til, hvordan livet 

kan give mening og gode stunder på trods af 

svær sygdom.

Alle er velkomne, og deltagelse er gratis. 

OBS tilmelding er nødvendigt. 

Tilmelding ved Demensfællesskabet Kolding 

på demensfaellesskabet@kolding.dk eller 

mobil 2156 7370

Onsdag 11. maj  

kl. 15.00-17.00

Sundhedscenter Kolding 

Multisalen, Sygehusvej 6 

6000 Kolding
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Gudstjeneste for mennesker med demens 
og pårørende

Kom til demensvenlig gudstjeneste i Skande-

rup Kirke, hvor der sættes fokus på sanser, 

stemning og genkendelighed. 

Efterfølgende vil der være kaffe og kage. 

Til arrangementet kan du møde Kolding 

Kommunes pårørendeguide og en af 

demenskonsulenterne.

Alle er velkomne, og deltagelse er gratis

Tilmelding ikke nødvendig.

Torsdag 12. maj 2022 

kl. 14.00-15.00

Skanderup Sognekirke 

Kirkebyen 1 

6640 Lunderskov

Torsdag 12. maj  

kl. 14.00-15.00

Skanderup Sognekirke 

Kirkebyen 1 

6640 Lunderskov

Andre aktiviteter i Demensugen 2022

Uddeling af demenskit til detailbranchen

Fra rapporten ’Bedre hjælp til mennesker 

med demens’ fra 2020 fremgår det, at me-

string af helt almindelige hverdagsting, som 

at handle dagligvarer samt andet indkøb, er 

afgørende for oplevelsen af at være en inklu-

deret del af samfundet for mennesker med 

demens. Derfor skal kendskabet til symbolet 

udbredes hos detailbranchen. 

 

I butikkerne kan man med en lille indsats gøre 

en stor forskel for mennesker med demens, 

hvis man lærer symbolet at kende. 

Når man ser et menneske med symbolet, kan 

man hjælpe ved at følge de tre handleråd: 

tag kontakt, tal tydeligt, vær tålmodig. 

Indsatsen starter i demensugen, men initiati-

vet fortsætter året ud.

Temadag på Kongsbjergskolen

Den 11. maj står der ”Demens” på skoleske-

maet i 4. klasse på Kongsbjergskolen. 

Sammen med Kolding Kommunes demens-

konsulenter skal eleverne have et indblik i, 

hvad demens er, og hvordan hverdagen med 

demens kan se ud for den sygdomsramte og 

de pårørende.

Udfordr din viden om demens og vind 

lækre præmier fra TOBBERS

I uge 19 kan du møde demenskonsulenterne 

rundt omkring i Kolding Kommune og til alle 

aktiviteterne i demensugen. 

Få en snak om demens-

venlighed, tip en 5’er 

og få muligheden for at 

vinde lækre præmier fra 

TOBBERS kaffebar. 

Kolding Kommune
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Vil du vide mere om demens?
www.kolding.dk/borger/aeldre/demens 
www.demensvenligtdanmark.dk
www.videnscenterfordemens.dk


