
KaféDegnshús

Alzheimerfelagið skipar fyri augusttiltaki í Degnshúsi, sum liggur á Tinghúsvegnum í miðbýnum í Havn.

Hettar verður ein kafé fyri demensraktum og teirra familju. Ætlanin er at vera saman 4 ferðir í august.

Týsdagin tann 6., 13., 20. og 27 august. Tíðin á degnum  er ikki fastløgd enn.

Alzheimerfelagið fer undir hesa roynd fyri heimabúgvandi, sum hava gleði av at koma út og vera virkin                

saman við øðrum í somu støðu. Tiltakið er ætlað byrjandi demensraktum. Makar eru vælkomnir at              

luttaka.

Fyriskiparnir av tiltakinum hava royndir innan demensøkið. Tað eru Poula Sørensen, demenssamskipari

og Anna Rubeksen, sjúkrarøktarfrøðingur, sum báðar arbeiða á heimi fyri minnisveik.

Endamálið við tiltakinum er, at luttakararnir síggja meiningina í at vera  virkin í gerandisdegnum og finna

tann aktivitet, sum gevur tí einstaka orku og gleði.

At luttakarin fær eitt betri og meiningsfult lív og flytir seg frá at vera sjúkur og bundin– til at vera

demensraktur og fríður.

● Tá sjúka rakar heilan eru tankar sera dýrabarir

● Virðismiklir tankar fyri øll, sum hava demens inni á lívinum í daglidegnum.

● Vit skulu vera saman um, at tað nyttar at hugsa, hóast demenssjúkan við tíðini ávirkar minni og

funktiónir í heilanum vikna.



●  Uttan tankar um lívið  við demens verður gerandisdagurin ringur at bera. Og uttan tankar um tað

virðismikla í gerandisdegnum verður lívið við demens óvirðiligt.

● Vit fara at arbeiða við tonkunum  hjá demensraktum um hvussu sjúkan ávirkar gerandisdegin,

um samveru, um lívið í gjár, í dag og í morgin. Hesir dagar geva møguleika at deila tankar við

onnur í somu støðu.

● Tankar eru ressourcir, vit øll kunnu hava gleði av. Tankar, sum fáa okkum at síggja demens við

nýggjum og opnum eygum. Tað gevur nýggjar møguleikar

Skráin verður gjørd saman við luttakarunum eftir teirra tørvi og ynskjum. Her eru nøkur uppskot, sum vit

hugsa okkum.

Náttúran og rørsla

● Nattúran sum avstressar

● Tú og náttúran

● Løtt og stuttlig rørsla

● Gongutúrar í náttúruni. Er veðrið ikki til at fara út, gera vit eitt hvørt innandurða.

Innandura virksemi

● At tosa um tað góða lívið

● At skriva lívssøgu

● Telduspøl.

● Demensraktur og hvat so?

● Matur og matgerð

● Tosa um uttanlandaferðir, vit hava verið á og kundi hettar verið gjørt aftur?

● Eftirmeting

Freistin at boða frá luttøku er 25. Juli 2013 á tlf 216026 ella 507088.




