DEMENS ARRANGEMENT
Torsdag den 7. april kl. 15.00-20.00
MAGION forhal, Grindsted
Du kan bl.a. høre foredrag med Peter Lund Madsen og brugere af Kallerupvej
i Odense, besøge stande, netværke, få noget godt at spise og meget mere…

Fakta om demens

Program

• I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom.
• Heraf har ca. 45.000 Alzheimers sygdom.
• Ca.7.000 personer under 65 år har en demenssygdom.
• Der er 14 - 15.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år.
• I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120146.000.
• 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i
familien.
• Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose.
• Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7
timer om dagen til pleje og omsorg.
• Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.
• Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.

15.00 Velkomst ved Ruth Lauridsen,
Social- og Sundhedsudvalgsformand

Stande
Ældrerådet, Ældresagen Billund/Grindsted,
En hjælpende hånd, Røde kors besøgstjeneste,
Alzheimers foreningen, Forebyggende hjemmebesøg,
Hyggecafe, Yngre demensramtes torsdagsklub,
Repræsentanter fra Demens plejecentre i Billund
Kommune, De 3 daghjem i Billund Kommune, Demens
og teknologi i Billund Kommune

15.15- Informationsstande med mulighed
15.55 for dialog og viden om demens
16.00 Kallerupvej Odense –
Rådgivnings- og kontaktcentret for
demensramte og pårørende.
Hør brugere af Kallerupvej fortælle,
hvordan det er at leve med en
demensdiagnose.
17.00- Informationsstande med mulighed
18.55 for dialog og viden om demens
19.00 Foredrag med
hjerneforsker
Peter Lund Madsen
20.00 Tak for i dag

Billetter – med og uden spisning
Indgang og spisning 165,- kr.
MENU: Marineret svinekam med råstegte
kartofler, grønsager og sky sauce

Indgang 100,-

kr.
Indgang eksl. mad på dagen

125,- kr.

Betaling via
billundbib.dk/demens
Har du brug for hjælp til køb af billet, så kan du
møde op på bibliotekerne i Billund og
Grindsted og hos FriSam, Banegårdsvej 45,
Grindsted

Arrangør
Billund Kommunes Ældreråd
Billund Kommunes Ældreområde

