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Dato Emne Siden sidst 

18.01.2022 kl. 14.30 Næste 
møde 

Hyldegården, Hyldegårdsvej 42, 
2. sal, Ringsted 
 

21.12.2021 kl. 14.30 
 
 

 

Referat fra 
mødet 

Det blev en rigtig dejlig 
julefrokost. Alle kom med godt 
humør, raflegave og drikkelse.  
Marianne fortalte, hun havde søg 
tilskud til julefrokosten og havde 
fået bevilliget penge til dækning af 
maden, pengene kom fra en 
ekstra pulje, som alle Ældre 
sagens lokalafdelinger havde 
fået, til at gøre noget ekstra for 
nogle af dem, som har været 
isoleret pga. Corona pandemien. 
Til næste år, skal vi selvfølgelig 
selv betale en julefrokost. 
Det blev en dejlig sammenkomst, 
med masser af mad, snak, grin, 
julesange. Torkil vandt 
mandelgaven og der blev stjålet 
pakker i stor stil, på kryds og 
tværs af bordet. Alle fik 
selvfølgelig en gave. Alle tog 
glade og mætte hjem og alle var 
enige om, at det vil vi gerne gøre 
igen til næste jul. 
Marianne havde et forslag med, 
om der var tilslutning til en lille 
udflugt i løbet af 2022, hvilket alle 
synes, kunne være hyggeligt. Alle 
blev bedt om, at komme med 
ideer/forslag, når vi mødes i 
cafeen den 18.01.22 og Marianne 
vil undersøge, om mulighed for 
økonomisk hjælp til betaling af en 
bus til turen. 
 
Alle ønskes en glædelig jul, samt 
et rigtigt godt nytår. 
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16.11.2021 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Vi ønskede alle velkommen og til 
2 nye ægtepar og en enlig. 
Vi hyggede med kaffe, kage, 
masser af snak og selvfølgelig 
sang. Karen stod som vanligt for 
klaver og harmonika og Lene 
havde som vanligt også sit 
indslag med udklædning og en 
festlig sang.  
Tak til jer. Vi er så glade, for i har 
lyst til at komme og spille og 
underholde. 
Marianne havde fået en mail fra 
demenskoordinatorerne, omkring 
en udflugt til Birkegårdens haver. 
Hvis nogle havde lyst til det skal 
man selv tilmelde sig. 
Vi snakkede om vores julefrokost 
i december, omkring dato, pris 
raflegaver mm. Vi afholder 
julefrokosten d 21.12. 21 kl. 
13.00. 
Alle medbringer drikkelse til 
maden, samt en raflegave til 25 
kr. 
Marianne bestiller maden hos 
Rønnede købmanden, som koster 
129 kr. pr. person. Demenscafeen 
giver 1 flaske snaps, samt kaffe, 
chokolade, småkager og 
mandelgaven. 
 

2021 Orientering 
om hvad 
der er sket 
siden sidst 

Så er vi startet op igen i 
demenscafeen. 
Vi har, som alle andre, været 
nedlukket pga. Corona, i et års 
tid. 
Vi frivillige i demenscafeen valgte, 
i december 2020, at ringe til de 
faste borger, som kom i cafeen og 
spurgte, om de havde lyst til at få 
et jule- hjemmebesøg og ønske 
dem god jul og godt nytår. 4 par 
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takkede ja, så 2 frivillige tog på 4 
besøg, over 2 dage, med en lille 
juleblomst og hyggede et par 
timer hvert sted, med snak, kaffe 
og julekage, selvfølgelig, under 
de anbefalede Corona 
restriktioner. 
 
Da Ældre sagen, valgte at holde 
lukket til september måned 2021, 
ringede vi frivillige igen til de faste 
borger i demenscafeen og 
foreslog, at holde en fælles grill 
eftermiddag/aften, i juni måned. 
Alle var med på det og medbragte 
selv pølser og drikkelse, så gav 
demenscafeen tilbehør, kaffe og 
kage. Arrangementet blev afholdt 
privat i haven, hjemme hos en 
frivillig. Stor tak til dig, for at 
lægge have til. Vi hyggede 
selvfølgelig også med lidt sang, 
samt ringspil og dart. Alle kom kl. 
14 og alle blev til kl. 20. En 
vellykket eftermiddag og aften.  
 

19.10.2021 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Så er vi godt i gang igen i 
demens-cafeen.  
Vi bød velkommen til gamle og 
nye gæster i cafeen. Der kom 5 
par og i dag havde vi fået besøg 
af Lene Mølbak, ny 
demenskoordinator i Ringsted 
Kommune. Lene ville gerne hilse 
på os alle i demenscafeen, lære 
os lidt at kende, så vi fremadrettet 
måske kan bruge og få glæde af 
hinanden i forskellige 
sammenhæng. Lene vil komme 
på besøg af og til. Vi havde også 
besøg af Ingelise, som er frivillig i 
Ældre Sagen. Hun ville gerne 
hilse på os alle i cafeen og finde 
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ud af, om det kunne være noget 
for hende at blive frivillig i 
demenscafeen. Det håber vi rigtig 
meget hun har lyst til. Hun 
kommer igen i november, så mon 

ikke hun bliver hos os.      

Vi hyggede med sang, snak, kaffe 
og kage. Tak igen til Karen og 
Lene for musik og underholdning. 
Vi frivillige foreslog, om vi skulle 
flytte dato for demenscafe mødet i 
december, fra den 21.12.21 (tæt 
på jul) til den 14.12.21 i stedet for. 
Det var der enighed om. 
Vi talte kort om, en lille 
julefrokost, som kan holdes 
hjemme hos en frivillig den 
14.12.21 og at tiden skulle starte 
kl. 13 til kl. ?? Marianne vil 
indhente tilbud på 
julefrokostplatter og tage med til 
vores demenscafé den 16.11.21. 
Hver enkelte person, skal selv 
betale for julefrokost- platten og 
tage drikkelse med. Marianne 
bestiller og henter frokostplatterne 
på dagen. Demenscafeen betaler 
for en lille snaps, hvis dette 
ønskes til frokosten og 
selvfølgelig for kaffe og 
risalamande. Vi beslutter til næste 
demenscafe, om vi skal have en 
raflegave med. 
 

07.10.2021 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Der blev afholdt et foredrag, af 
Cand.psych. Henrik Brogaard. 
Arrangementet er lavet i 
samarbejde med 
Alzheimerforeningen og Ringsted 
Kommunes demenskoordinatorer, 
Ældre Sagen lagde lokale til og 
hjalp med det praktiske. Henrik 
fortalte om, at få diagnosen 
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demens og de påvirkninger det 
giver den dement ramte, 
ægtefælle, familie og venner. Der 
var fuldt besat til foredraget. Vi 
håber, vi igen i fremtiden, kan 
lave et eller flere arrangementer i 
samarbejde med 
Alzheimerforeningen og 
kommunens 
demenskoordinatorer. 
 

21.09.2021 kl. 14.30 Referat fra 
mødet 

Så åbnede demenscafeen 
endelig op, efter et langt år med 
Corona nedlukning. Dejligt, at se 
alle igen og velkommen til de nye 
par. Der blev snakket lystigt, 
grinet en del og selvfølgelig 
sunget, som vi plejer. Karen og 
Lene var også tilbage med 
harmonika, keyboard, musik og 
underholdning. I har været 
savnet, så tak til jer. Al tiden gik 
med hygge, snak og sang. 
Marianne informerede dog kort, 
om et foredrag, som skulle 
afholdes d 07.10.21. 
 

03.09.2021 kl. 14.30  
 

Referat fra 
mødet 

Ringsted Natten blev afholdt.  
Ældre Sagen havde telt oppe i 
Tinggade 
og uddelte kaffe til dem, som 
havde lyst. Ældre Sagen fortalte 
om frivillighed. Frivillige fra 
demenscafeen gik rundt i 
gaderne, på Torvet og ved 
Outlettet/Føtex og uddelte 
folder/flyers, som fortalte om det 
nye nationale demenssymbol. Der 
blev uddelt ca. 550 folder/flyers, 
sådan, så blev der oplyst om 
demens og det nye symbol. 
 

 


