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AKTIV HELE LIVET 

Kontaktoplysninger 
 

Plejecentre  

Toni Henriksen 

72366344 tohen@holb.dk 

Hjemmeplejegrupper 

Ladegård, Vipperød/Vang, Jyderup, Mørkøv, Svinninge 

Erling Carlsen 

72365093 ercar@holb.dk 

Hjemmeplejegrupper 

Elisabethcenter,Orø, Regstrup, Undløse,  

Mette Helmer 

72366334 metck@holb.dk 

Hjemmeplejegrupper 

Stenhusbakken, Mårsø, Tølløse, St. Merløse 

Christina Hvass Hansen 

72364515 chrha@holb.dk 

  

CAFE FOR PÅRØRENDE 

TIL MENNESKER MED 

DEMENS 

Til dig og dine pårørende, hvis du oplever problemer 

med hukommelsen eller har demens 

mailto:tohen@holb.dk


 
 

 

 

 

 

 
Når et mennesker får en demenssygdom eller problemer 
med hukommelsen, er der andre der må træde til og 

hjælpe med dagligdags aktiviteter. 

Det kan være svært at skulle hjælpe sine forældre, enten 

en eller to, da rollerne bliver vendt på hovedet og du bliver 

forældre for din forældre. 

Ofte når der er en demenssygdom i familien, kan man 

have brug for kontakt både til professionelle og til andre i 
samme situation som en selv. Cafeen er til for at dele 

erfaringer og få inspiration fra andre voksne børn i samme 

situation. Demensspecialisten deltager i cafeen. 

Der afholdes Cafe for Voksne børn til mennesker med 

demens den tredje onsdag i måned på 
Elisabethcenteret, Carl Reffsvej 2, 1. sal, Holbæk kl. 

16-17:30 

At være samboende med et 
menneske med demens 

Cafeen er til pårørende, der bor sammen med et 

menneske med demens, som ægtefælle eller samlever.  

I cafeen kan du møde ligestillede pårørende og dele dine 
erfaringer og oplever med andre om at leve sammen med 

et menneske med demenssygdom og måske danne nye 

netværk 

I cafeen vil demensspecialist deltage og der vil være 

forskellige temaer for cafeen. Demensspecilisten vil kunne 

undervise i forskellige områder indenfor demens 

Der afholdes Cafe for samboende pårørende den første 

onsdag i måneden på Elisabethcenteret Carl Reffsvej 

2, 1. sal, Holbæk fra kl. 13-15 

 

 

At være voksen barn af et menneske 

med demens 

• Der er familiecafe, hvor hele familien er 

velkommen sammen og kan være sammen 
med ligestillede 

• Hvis du vil vide mere kontakt 
demensspecialist  

 

 


