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Dato Emne Siden sidst 

19.01.2021 kl. 14.30 Næste møde Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 2. sal, 
Ringsted 
 

AFLYST RESTEN AF 
ÅR 2020 
 

  

20.10.2020 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

For første gang blev det et cafemøde, 
hvor vi kun sad 4 mennesker og det var 
3 frivillige og 1 gæst, som er vores 
musiker. Vi havde dækket fine borde 
med græskar pynt og Marianne havde 
lavet fine lagkager med limecreme.  
Da klokken var 14.15 og ingen var 
kommet blev vi urolige og da klokken 
blev 14.30 ringede Marianne til nogle af 
de gæster, som plejede at komme, da vi 
talte om de kunne have glemt det. 
Årsagerne var de skulle noget og en var 
flyttet på plejecenter, en nystartet i 
daghjem.  
Det endte med vi 4 der var der, drak 
meget kaffe og spiste meget lagkage og 
så sad vi ellers og hyggesnakkede en 
time, hvorefter vi ryddede op og sagde 
tak for i dag. 
Marianne havde indhentet brochurer på 
juleplatter. Men grundet covid19 spøger 
igen og nye restriktioner er påbudt, 
bliver dette desværre aflyst. Når vi får 
lov til at åbne op igen i cafeen, vil vi 
prøve at planlægge en anden 
sammenkomst, med lidt mere tid og god 
mad. 
 
Vi vil hermed ønske alle en glædelig jul 
og et godt nytår 
 

20.10.2020 kl. 14.30 
 

Næste møde Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 2. sal, 
Ringsted 
 

15.09.2020 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Bordene stod enkeltvis med 3 stole ved 
hvert bord. Vi satte 2 borde sammen 
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med 4 stole ved hvert bord, større 
afstand over bordene og vi ikke kunne 
skille et ægtepar ad hvis der kun kunne 
sidde 3 ved bordet. Alle sprittede 
hænder ved ankomst og afgang. Der 
manglede 2 par, men der kom 2 nye 
par, som blev budt velkommen. Der var 
10 gæster og vi var 3 frivillige. 
Der blev budt velkommen efter den 
lange pause pga. Corona og vi talte lidt 
om, hvordan de havde haft det. Vi var 
alle glade for opstart igen. 
 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til 
demenscafeen, kun hvis der bliver 
afholdt specielle arrangementer og 
disse vil altid blive omtalt 1 – 2 måneder 
i forvejen. Det koster 20 kr. pr person pr. 
gang, man kommer, for kaffe og kage. 
Ved specielle arrangementer, som altid 
planlægges i fællesskab, kan der være 
en egen betaling. 
 
Vi blev enige om, at Marianne, som er 
demensansvarlig, gerne må få 
gæsternes telefonnumre til opbevaring, 
hvis der fremadrettet bliver brug for at 
give telefonisk information, da alle ikke 
er på internettet og derfor ikke kan læse 
på vores hjemmeside. Tlf.nr. bliver 
opbevaret i aflåst kasse og der står kun 
fornavne ved numrene. 
 
Vi snakkede og kiggede lidt på vores 
materialer og sangbøger, som vi har 
købt for puljemidler og som endelig er 
kommet til demenscafeen. Der blev ikke 
sunget denne gang. 
 
Vi frivillige har forslået at afholde en jule 
demenscafe under private forhold i 
december, hos frivillig Anette Jensen og 
med stor glæde og tilslutning fra alle 
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tilstedeværende gæster. Der var 
enighed om følgende: Vi skal have en 
lille julefrokost med en juleplatte, som 
demensansvarlig Marianne undersøger 
pris på og melder ud ved næste 
cafemøde i oktober. Alle skal have en 
raflegave med til 30 – 50 kr. Hver især 
betaler selv for platterne og tager selv 
drikkelse med. Vi blev også enige om, at 
vi starter arrangementet kl. 13, så der er 
lidt mere tid til julehyggen. 
 

17.03.2020 kl. 14.30  Aflyst pga. Covid-19 
 

17.03.2020 kl. 14.30 Næste møde Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 2. sal, 
Ringsted 
 

18.02.2020 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Til dagens cafemøde havde 2 nye par 
meldt deres deltagelse, dog mødte kun 
det ene par op. Vi var 13 gæster og 5 
frivillige. Alle blev budt velkommen. 
Marianne fortalte kort, om et kommende 
foredrag i maj måned. 
Anette havde været på biblioteket og 
lånt bøger med gamle ordsprog, rim og 
remser og som vi talte om. Hun havde 
endvidere fortalt biblioteket, om vores 
demenscafe, og biblioteket tilbød, vi alle 
kunne komme på besøg til et lille 
arrangement, hvilket alle i 
demenscafeen synes, var en god idé. Vi 
blev enige om, at det skulle ligge i juni 
måned. Marianne vil kontakte biblioteket 
og lave en aftale. Karina tog gamle 
køkkenredskaber og værktøj frem, som 
vi også talte om. Vi kom vidt omkring. 
Der blev spillet klaver og harmonika af 
Karen til vores sang og Lene fremførte 
som vanlig et nummer og var i meget fin 
udklædning. 
  
Datoer for cafemøder i resten af 2020: 
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17/3 - 21/4 - 19/5 - 16/6 
 
Juli og august ferielukket 
 
22/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12 
 

 

21.01.2020  
 

Referat fra 
mødet 

Vi mødtes i caféen og der var denne 
gang sat stole op, i midten af lokalet, da 
vi skulle starte med stolemotion. Alle var 
med, vi fik lidt sved på panden og der 
blev også grinet undervejs. Efter 
motionen, var der kaffe og kage, denne 
gang ved 4 små borde, i stedet for 
langbordet, dette var også hyggeligt, der 
sad en frivillig ved hvert bord. Der blev 
som vanligt også sunget, denne gang 
dog uden klaver og harmonika, da 
musikanten måtte melde fra. Vi arbejder 
lige nu på at få en musikant mere koblet 
på, så vi kan have 2, der så kan afløse 
hinanden.  
 

17.12.2019 
 

 
 

Referat fra 
mødet 
 

Der var 3 personer, fra sidste cafemøde, 
som ikke kom - men, der kom 3 nye 
ægtepar, så vi havde 14 gæster, og vi 
var der alle 5 frivillige. Bordet var pyntet 
flot med dekorationer, gran, nisser, 
engle mm. 
Alle havde en gave med til pakkeleg, 
også de nye gæster, som havde talt 
med nogle af de faste cafegæster inden. 
Der blev hygget med æbleskiver, og 
frivillig Anette havde bagt julekager, som 
smagte fantastisk. Der blev sunget 
julesange og Lene var forvandlet til 
Peter, som underholdt med sin sang. Vi 
hyggede så godt, så vi blev en 1/2 time 
længere. 
Da gæsterne hver gang, kommer i god 
tid og inden vi er færdig med 
borddækning og kaffen, vil vi frivillige 
komme lidt tidligere fremadrettet, så vi 
kan have det hele på plads, inden 
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gæsterne kommer, og så vi kan stå og 
tage imod gæsterne ved ankomsten, 
som vi synes er vigtig. 
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår. 
 

19.11.2019 
 
 
 
 

Referat fra 
mødet 

Til vores tredje cafemøde, kom der 5 
gæster mere, så vi måtte have et ekstra 
bord frem. Dejligt at kommunens 
demenskoordinator henviser flere 
borger til vores cafe, tak for det. 
Marianne havde bagt muffins til kaffen, 
nogle med chokolade, andre med 
nødder. 
Vi har endnu ikke fået de materialer, vi 
har søgt til cafeen. Vores ønskeliste, 
skulle godkendes i bestyrelsen i vores 
lokalafdeling og derefter sender 
formanden, det til ansøgning i 
afdelingen for puljemidler i 
hovedafdelingen. 
Vi hyggede med sang og 2 par fandt 
sammen, i et fællesskab, hvor de kan 
bruge og hjælpe hinanden, også privat. 
Dejligt. 
Til vores cafémøde den 17.12.19 skal vi 
hygge med gløgg, kaffe og æbleskiver 
og vi skal efter ønske have pakkeleg. 
Alle tager en gave med til ca. 20 kr. 
Når vi starter caféen op d 21.01.20, 
forventer vi opstart af stolegymnastik. 
På gensyn. 
 

15.10.2019 
 
 
 
 

Referat fra 
mødet 

Så har vi afholdt demenscafemøde nr 2. 
Der var 4 ægtepar, som kom for 2 gang 
og så kom der et nyt par. 
Ved første møde talte vi om, hvad de 
ønsker, vi skal bruge møderne til og bad 
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de fremmødet tænke over det til vores 
møde i går.  
Der var 3 ønsker, det ene var noget 
julehygge, gerne noget pakkeleg til 
vores december møde og det andet 
ønske, var stolegymnastik, det tredje 
ønske er pt, at det skal være hygge som 
er det vigtigste, med snak sang spil mm. 
Vi snakkede lidt omkring, hvilke ting vi 
skal indkøbe fra de puljemidler, vi vil 
søge i Ældre Sagen. Der blev nævnt 
redskaber til stole gymnastikken, lidt 
forskellige spil og nye demensvenlige 
sangbøger. Dette vil der blive arbejdet 
videre på. 
Resten af tiden gik med hyggesnak og 
sang. Anette, en af vores frivillig, havde 
været ude og samle blade, agern og 
meget mere, med efterårets farver, som 
blev lagt på bordet, som den flotteste 
pynt. Der er en pårørende, som spiller 
på klaver og harmonika, så der var 
levende musik til sangene og der blev 
skrålet godt til fra alle. Der var også et 
sjovt indslag, a la revy nummer, hvor en 
af cafeens gæster var udklædt og gav et 
nummer, som alle grinte af. Vores 
harmonika spillende gæst, afsluttede 
vores hyggelige møde på smukkeste 
vis, med skønsang og keyboard. Hun 
sang ”Ein bisschen frieden”. Meget 
smukt udført og vi andre nynnede stille 
med på omkvædet. 
Tak for en dejlig sammenkomst, og på 
glædeligt gensyn den 19.11.2019. 
 

17.09.2019 Referat fra 
vores første 
café møde 
 

Så blev der afholdt det første møde i 
demenscafeen.  
 
Der kom 11 gæster, så det var over 
vores forventning. Vi var endvidere 4 
frivillige og Ringsted Kommunes 
demenskoordinator kom også på besøg. 
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Undertegnet bød alle velkommen og 
fortalte meget kort, om formålet med 
cafeen og at brugerne af cafeen, kan 
være medbestemmende i forhold til 
temaer/ 
emner de måtte ønske bliver taget op. 
Der var ikke planlagt nogle temaer til 
dagen, så det var hygge med kaffe og 
kage og lære hinanden at kende.   
Der var dog planlagt en lille halv time 
med sang. En af gæster vil næste gang 
tage harmonika med og efter en 
telefonisk snak med Hanne Malm, blev 
vi oplyst om, at der forefindes et 
keyboards til fri afbenyttelse. Dette vil vi 
tage i brug fremadrettet.  
 

17.09.2019 
kl. 14.30 

Nu sker det Velkommen til vores første demens 
café. 
 
 

 


