
TOPPEN  - et værested for mennesker med hukommelsesproblemer og let/moderat demens 

Velkommen til Toppen 

Åbningstid   

Toppen har åbent i dagtimerne: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.  
 
 
 
Du kan se det aktuelle skema på vores hjemmeside : 
 
www.holbaek.dk/borger/sundhed/demens/toppen 

 
Betaling 

Det er gratis at komme i Toppen.   

Men der skal betales for arrangementer, materialer og transport. 

 

Hvad er Toppen? 

Toppen er et værested for mennesker 

med hukommelsesproblemer eller let/

moderat demens. Nærmeste pårørende 

er også meget velkommen. 

I Toppen kan du lave aktiviteter og få go-

de oplevelser sammen med ligestillede, 

der også lever med demens i hverdagen.  

  

Du kan bare møde op 

Du behøver ingen henvisning eller visitati-

on for at starte i Toppen. Ring og hør  

mere eller kom forbi.  

Se vores ugeskema for åbningstider på 

hjemmesiden.  

Toppen arbejder bl.a. sammen med  

demens-specialisterne, pårørendevejle-

der, de aktive centre m.fl. om at skabe 

meningsfulde aktiviteter med dig. 

Hvad kan jeg lave på Toppen?  

Toppen laver aktiviteter udendørs og  

inde i vores faste lokaler på Stenhusbak-

ken eller ude i lokalmiljøet. Det er bl.a.:  

• Sjov motion 

• Kreativt værksted  

• Hjernegymnastik 

• Mindfulness 

• Gå tur ved skov og fjord 

• Hyggesnak og kaffe 

• Sport og spil 

Der kommer løbende nye aktiviteter. 

” Efter jeg er startet i Toppen, har jeg det bedre. Jeg var lidt 

skeptisk i starten og havde egentlig ikke lyst til at starte, da jeg 

ikke er så god til mange mennesker. Nu vil jeg ikke undvære 

det ” Kvinde, 61 år 



  

Vi glæder os til at se dig! 

Toppen har 2 faste tværprofessionelle medarbejdere, som sammen med  

frivillige står for aktiviteter og andre arrangementer.  

Sofie J. Welling    Mette Helmer  

Mail: swell@holb.dk   Mail: metck@holb.dk 

- et værested for mennesker med hukommelsesproblemer og  

let / moderat demens  

Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30  

Tlf. 72 36 84 00 eller 72 36 85 23 
 

Eller skriv en mail på:  
toppen@holb.dk 

 
Toppens lokaler: 
Stenhusvej 21, 4300 Holbæk 

Hjemmeside 

www.holbaek.dk/borger/sundhed/demens/toppen 
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