Program for HUSKEUGEN i Greve Kommune
Uge 38 er national HUSKEUGE, og i Greve Kommune er der i denne anledning forskellige arrangementer.
Se programmet her:
Mandag d 19. september kl. 15.00 – 17.30
ÅBENT HUS på Strandcentret i Hundige.
Få en rundvisning, se en lejlighed/bolig og få en kop kaffe og en snak med personale og beboere.
Tirsdag d. 20. september kl. 15.00 – 17.30
ÅBENT HUS på Nældebjerg Plejecenter.
Få en rundvisning, se en lejlighed/bolig og få en kop kaffe og en snak med personale og beboere.
Tirsdag d 20. september kl. 16.00 – 17.30 på Nældebjerg plejecenter i Caféen.
PANELDEBAT / OPLÆG
Kom og hør Centerchef Martin Nordentoft Rasmussen (ordstyrer) give oplæg om Greve Kommunes
demenshandleplan.
Liselott Blixt, byrådsmedlem og Viceborgmester giver oplæg om den politiske vision for at være en demensvenlig
kommune.
Oplæggene varer ca. 15 min. og der vil være 15 min. til spørgsmål.
Endvidere vil der være:
-

oplæg om Personcentreret Omsorg v/ demensambassadører Karina Lassen og Mie Gravenhorst
oplæg om ”Forhold med betydning for spisesituationen” herunder siddestilling, hjælp til spisning, hyppighed af
måltider samt konsistens m.m. v/ klinisk diætist Pia Gronemann og ergoterapeut Mia Lau
oplæg om kommunens tilbud til borgere med demens v/ kommunens demenskoordinatorer

Der vil være kaffe og te til arrangementet.
Onsdag d 21. september kl. 13.00 – 14.30
HUSKECAFÉ På Greve Museum
Kom til en hyggelig café på Greve Museum med kaffe, te og kage. Vi skal synge sammen og tage et kig ind i Greve
Kommunes historie. Arrangementet er et samarbejde mellem Greve museum og Ældre Sagen.
Prisen for deltagelse er 60,- og tilmelding skal ske på:
Greve Museum v/ Anton Pihl: 20450110 eller
Ældre Sagen v/ Birgitte Bavnhøj: 40530443
UGE 39
Torsdag d. 29. september kl. 16.00-18.00
ÅBENT HUS i Klub aktiv.
Greve har et særligt tilbud til dig som er under 65 år og er ramt af en demenssygdom, her kan du mødes med andre,
der i en tidlig alder har fået en demensdiagnose.
Vi glæder os til at møde dig, du er velkommen til at tage en med.
Kompetencecenter for demens,
Rådhusholmen 8A,
Tlf. 24370342 v/ Afdelingsleder trainee Maria Andreasen.

