
 

 

 

Vi vil fejre FN´s internationale Ældredag på 

Plejecenter Bøgely 
Rørkærvej 1, Hedensted 

Fredag den 30. September 2016 kl. 13:00 -16:30 

Dagens Program: 

13:00 - 14:00 Sildebord m. øl, vand og snaps 

14:00 - 16:30 Kommer Rita Knudsen  - fra TV Udsendelsen Da Åge blev væk - 

       og fortæller om forløbet fra opdagelse af Alzheimer diagnosen til nu.  
       Det handler om tab af færdigheder og bevarelse af værdighed både  
       for den syge, men også for den pårørende. 

15:00 Pause med kaffe og brød 

    Kom og få en hyggelig eftermiddag i godt selskab! Pris: 50.00 alt incl.  

Tilmelding senest den. 27.09.2016  til Lillian Andersen Tlf. 22 82 73 42 Sus Tlf. 20 47 41 89 
 

Demenscaféen /Seniorrådet i Hedensted kommune / Den åbne aktivitet 



Pressemeddelelse 

 

Fejring af FN´s internationale ældredag på Plejecenter Bøgely i Hedensted 

 

Da Åge blev væk – et foredrag om det – at være pårørende til en patient med 

en konstateret Alzheimer diagnose og bevarelse af værdighed, både for patienten 

, men også for den pårørende. 

 

Seniorrådet i Hedensted kommune har i samarbejde med demens cafeen og Den 

åbne aktivitet på Bøgely valgt i år, at afholde FN´s internationale ældredag 

fredag den 30 september, da dagen denne gang falder på en lørdag. 

 

Dagen starter med hyggeligt samvær i den åbne aktivitet med sild og snaps. 

 

Efter den hyggelige start kommer Rita Knudsen – ægtefælle til Åge – fra TV 

udsendelsen Da Åge blev væk, og fortæller om forløbet fra mødet med Åge til 

status i dag. Rita kommer i sit foredrag ind omkring opgaven som pårørende, 

samspillet med personalet på plejecentret og samtidig bevarelse af værdigheden 

for både Rita og ikke mindst Åge. 

 

Vi har inviteret politikerne fra social omsorg samt personalet, der i hverdagen 

har kontakt med vore demente borgere – eller vil få det – eftersom flere og flere 

bliver demente, så vi alle kan erhverve os viden om, hvordan vi i Hedensted 

kommune udmønter en værdig demenspleje og sikrer støtte til de pårørende, så 

de også får et værdigt liv. 

 

Netop i år har vi jo i Hedensted kommune fået del i værdighedsmilliarden, og så 

er det jo vigtigt at sætte ind de rigtige steder, så vi rammer plet med indsatsen. 

 

Der bliver kaffepause midt i Ritas oplæg og deltagelse i hele arrangementet 

koster kr. 50, så alle kan deltage. 

 

P.v.a arbejdsgruppen 

Lillian Andersen 

Formand for seniorrådet i Hedensted kommune 

Tlf. 22827342 – for yderligere information 

 

  

 

 


