DEMENS FAMILIEVEN
Har du lyst til at
gøre en forskel for
personer med en
demenssygdom og
deres pårørende?

Bliv demens familieven og lav
aktiviteter sammen med
personer med demens.
På den måde er du med til at
aflaste den pårørende og
skabe glæde hos familien.
Aktiviteter kan eksempelvis
være:
- Aflastning i hjemmet
- Gåture
- Idrætsaktiviteter i foreninger
- Aktiviteter sammen med
andre med en demenssygdom

Bliv frivillig

Har du lyst til at hjælpe en
familie, der er ramt af
demens?
Så kontakt:
Pernille Dernburg Petersen
Frivillighedskoordinator
Tlf.: 9960 4433
E-mail: pepet@ikast-brande.dk

Demens Familievenners formål
Demens er en folkesygdom og i Danmark lever over 80.000 danskere med den. Derfor har en gruppe motiverede
frivillige skabt Demens Familieven, som er et frivilligt aflastningstilbud til demente og pårørende i Ikast-Brande
Kommune.
Sådan arbejder Demens Familieven
Som Demens Familieven aflaster du den pårørende til en person med en demenssygdom ved eksempelvis at tage den
demensramte med til idrætsaktiviteter, gåture eller ved være i hjemmet mens den pårørende udfører ærinder. På
den måde er du med til at skabe glæde for både de demensramte og pårørende.
Som Demens Familieven bliver du en del af en større gruppe frivillige, som alle brænder for at gøre en forskel. Du vil
blive kontaktet af gruppens koordinatorer, når en demensramt familie har brug for hjælp. Du binder dig derfor ikke til
en fast frivillige vagt, men kan melde dig til, når det passer ind i din kalender.
Derfor skal du blive Demens Familieven
Der er brug for Demens Familievenner for at sætte fokus på sygdommen. Desværre bliver demens mere og mere
udbredt og i 2040 forventes det, at mellem 120.000-142.000 vil være ramt af demens. Derfor er det vigtigt, at der er
mange Demens Familievenner, som skaber gode stunder i nuet for de demensramte og gør en forskel for både dem
og deres pårørende.

Pernille Dernburg Petersen
Frivillighedskoordinator
Telefon: 9960 4433
Mail: pepet@ikast-brande.dk

