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Til nuværende, som nye brugere af Demenscafeen. 
 
Først, det har været med stor beklagelse, at vi har måtte lukke ned i demenscafeen, 
pga. Coronavirussen, men en nødvendighed. 
Jeg håber i alle har passet godt på jer selv og hinanden og er kommer godt igennem 
perioden.  
 
Selv om der har været lukket ned i cafeen, nåede vi frivillige i cafeen, inden ned-
lukningen, at afholde et lille evalueringsmøde, efter at have været i gang i et ½ år. 
  

1. Vi er enige om, i frivillig gruppen, at afholde evalueringsmøder 3 - 4 gange pr 
år, hvor vi kigger på, hvad er gået godt, hvad vi evt. kan gøre bedre/ændre på, 
samt – efter snak med jer, hvilke tiltag er der stemning for fremadrettet, så vi 
kan prøve på at udvikle cafeen til alles ønsker og behov. 
 

2. Vi havde en ide, om at, vi skulle have en hyggelig afslutning i juni, inden 
ferielukning i juli og august, hvor vi tænkte grillhygge hjemme hos vores 
frivillige medarbejder Anette Jensen. Dette blev desværre lagt på hylden af 
Coronavirussen. Vi håber vi måske kan gøre det i september i stedet for, 
Anette har plads til, at vi kan sidde inde, hvis vejret ikke er med os. 
 

3. Jeg kan, efter en længere ventetid fortælle, vi har fået bevilliget de søgte 
puljemidler, til køb af diverse materialer, til glæde for cafeens gæster. Dem 
går jeg i gang med at indkøbe lige efter påsken. 
 

4. Vores planlagte foredrag, som skulle være afholdt i maj måned, i samarbejde 
med Ringsted kommunes Demenskoordinatorer og Alzheimers foreningen, 
har vi måtte udskyde. Vi tænker og håber det kan blive til efteråret. Det 
samme gør sig gældende, med et arrangement på biblioteket, der er dog 
endnu ikke planlagt dato, vi afventer situationen. 
 

5. Der har desværre sneget sig en misforståelse ind, vi i cafeen troede, lokalet 
var booket fast fremadrettet flere år ud i fremtiden, det var det desværre 
ikke, så vi har ikke vores lokale til rådighed på 2. sal i september og november 
i år. Jeg har talt med Karin N, som står for kalenderen til de andre lokaler i 
stueetagen og 1. sal, vi kan godt låne lokale af dem, hvis ikke vi selv, har andre 
muligheder/eller planer, ud af huset. Fremadrettet ligger det fast, de næste 
mange år frem. 
 

 
 
 



 
 
Jeg slutter med at ønske jer alt det bedste og pas godt på jer selv. Jeg håber vi snart 
ses igen i cafeen. 

 
Har i nogle spørgsmål, eller bare brug for en snak, er i velkommen til at ringer/skrive 
til mig. Da jeg stadigvæk arbejder, kan jeg ikke altid svare med det samme, men jeg 
prøver, at ringe/skrive tilbage, så hurtig som mulig. 

 
Mobilnr:   60 16 66 75 
Mailadr:   maha@aeldresagen4100.dk 
 
 
Mange hilsner 
 
Marianne Haslund 
Ansvarlig for demenscafeen 
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