
  

 Glem ikke huskeugen 

I forbindelse med den internationale Alzheimer dag den 22. sep-

tember er hele uge 38 udnævnt til en såkaldt ”Huskeuge”. Her 

husker vi både dem, der glemmer, og deres pårørende.  

I løbet af uge 38 vil der være daglige aktiviteter på og omkring flere af 

kommunens plejecentre, fx huskeløb med sanseposter, husk at danse-

dag, udstilling og prøveture af veteranbiler, musik, gymnastik og åben 

demenscafé.   

Huskeugen åbnes af Borgmester Kasper Glyngø mandag den 17. sep-

tember kl. 9.30 i Stouby Multihal. Derefter er der foredrag og frokost 

for alle kommunens frivillige. Foredraget er med Mette Søndergaard og 

hedder ”Livgivende samvær, når demens snakker med”. 

 

Kl. 14.00 gentages foredraget for pårørende og andre interesserede.  

 

Tirsdag den 18. september kan man på Hedensted Apotek få en snak 

med medarbejdere fra kommunens demensteam. Det sker under over-

skriften; ”Kan vi forbygge demens?”. 

Allan Petersen, Formand for Udvalget for Social Omsorg, håber at man-

ge vil bakke op om huskeugen: 

”Demens påvirker den dementes og de pårørendes livssituation kraftigt. 

Derfor er det vigtigt, at vi som samfund og kommune støtter op, når 

det er nødvendigt. I Hedensted Kommune har vi gennem lang tid ar-

bejdet med demens, og lige nu er vi politisk ved at vedtage en demens-

strategi. Huskeugen og dens mange aktiviteter giver gode oplevelser til 

de demente og deres pårørende, samtidig med at minder os andre om 

at huske på dem, der glemmer”.  

Kommunens demensteam opfordrer desuden borgerne til at tilmelde 

som ”demensven”. At være demensven er først og fremmest en tilken-

degivelse af, at man bakker op om mennesker med demens, og at man 

gerne vil være med til at nedbryde tabuer om demens. Man forpligter 

sig ikke til noget. Man kan læse mere og tilmelde sig på 

www.demensven.dk 

Deltagelse til foredraget i Stouby er gratis, men tilmelding nødvendig 

på e-mailadressen marianne.rojgaard@hedensted.dk. 

 

Pressen er meget velkommen til at deltage i nogle af de forskellige ak-

tiviteter i uge 38 – også på plejecentrene. Kontakt i så fald demensko-

ordinator Marianne Røjgaard på mobil 40467277. 

For mere information: 

Allan Petersen, Formand for Udvalget for Social Omsorg, Mobil 2496 

1371 

Marianne Røjgaard, Demenskoordinator, Mobil 4046 7277  
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