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Referat fra 
mødet 

En dejlig dag i demenscafeen.  

En borger havde fødselsdag, så 

bordkortene var i dagens anledning 

flag. Der var selvfølgelig også 

lagkager på bordene. Vi sang 

fødselsdagssang.  

 

Marianne fortalte lidt om kommunens 

projekt aktivitetsmakker, som kører i 

hele 2023, der blev også snakket lidt 

omkring at demenskonsulenterne i 

kommunen stopper og en ny skal 

ansættes, og at Ældre Sagens 

Ringsted afdeling arbejder på at 

oprette en pårørende gruppe, da der 

er kommet henvendelser om dette.  

Marianne havde til dagen lavet en 

quiz og snakken gik lystigt ved de fire 

borde. Der var både en lille præmie til 

vinderbordet og trøstepræmie til 

taberne. Vi var 27 i cafeen og næste 

gang kommer vi op på 35, Marianne 

talte om, at der arbejdes på andet 

lokale i huset, hvor der er mere plads 

til os. 

Dagen sluttede med fælles sang. 

Desværre glemte vi at tage billeder 

fra dagens fine fødselsdagsborde, da 

vi var så koncentreret af quizzen, så 

billeder af flag og kage er efter 

afslutningen. 

På gensyn i marts, hvor Ole Lind 

kommer og spiller og synger. 

 



Dagbog 

17.01.2023 kl. 14.00 
 
 

 

Referat fra 
mødet 
 

Alle blev budt velkommen i cafeen 
igen, efter nytåret.  
Marianne bød også velkommen til de 
2 nye ægtepar, som var kommet. Der 
blev også budt velkommen til 
Beneditc, som havde takket ja, til at 
komme og fortælle os, hvordan han 
som barn, oplevede, at havde været 
anbragt på børnehjemmet Godhavn i 
Nordsjælland. Et lille, men meget 
intenst foredrag. Alle synes, det 
havde været meget interessant, men 
også barsk. Nogle sagde, de havde 
set filmen, men at den ingenting var, 
sammenlignet med det Beneditc 
fortalte. 
Marianne fortalte om, hvad der vil 
ske, det næste halve år i cafeen.  
Næste måned er der quiz, samt vi 
skal planlægge udflugten i maj 
måned, i marts minikoncert af Ole 
Lind. April er åben, maj er der udflugt, 
og vi afholder café normal, ugen efter 
udflugten, juni holder vi grill hyggedag 
i en have, denne gang bliver det 
måske i Høm. Og så er der 
sommerferie i juli. Derefter fik vi 
sunget nogle sange og der blev 
snakket lystigt resten af tiden. 
Marianne takkede for en dejlig 
eftermiddag og uddelte en lille æske 
chokolade både til Karen og Lene, 
som tak for deres klaverspil og sang i 
2022 og selvfølgelig også en æske til 
Beneditc for hans foredrag om 
Godhavn. 
Vi ses igen den 21. februar kl. 14 – 
16. 
 

 


