Inspirationsdag om gerontologi
Demens – Kirke – Kommune
fredag d. 6. september 2019 kl. 10- 15 i Vipperød
Tema: Veje at gå i samarbejdet mellem kirke og kommuner
9.30-10.00: Ankomst m. kaffe
10.00-10.45: Lillian Jordan Nielsen:
Ideer til at gribe samarbejdet mellem kommune og kirke an:
Sognet i kommunen, og præsten på plejehjem og i hjemmet.
Konkrete tiltag, hvornår kan kommunen bruge en præst og til
hvad? Erfaringer med plejehjem og demenskonsulent og
samarbejde med plejepersonalet og de frivillige. Konkrete
tiltag; tilpasning af plejehjemsgudstjeneste, sjælesorg til
personale og beboere, pårørendegruppe til demente,
samarbejdet med demenskonsulenten.
11.00-11.20: LJN fortsat
11.20-11.45: Betina Lassen fortæller; hvad gør Næstved kommune for mennesker med demens og
deres pårørende, hvem henvender man sig til. Kontakten til borgen på plejehjemmet, i egen bolig og
beskyttet bolig.
11.45: Frokost
12.30-13.15: Betina Lassen:
Hvordan kan vi i fællesskab give et bedre tilbud til mennesker med demens i sognet/kommunen og
deres pårørende? Kan en tryghedspakke også indeholde sjælesorg, samtale med præsten, bøn og
salmesang? Hvordan kan vi etablere et godt samarbejde hos borgere/sognebørn, og
personale/medarbejdere på sognets plejehjem. Hvem går vi til for at få etableret et samarbejde?
Betina har været med til at udvikle samtalekort og vil fortælle hvordan hun bruger det i sit arbejde
og hvordan vi kunne bruge det. Fremtidstestamenter hvordan kommer vi ind på det?
Hvor kan kirken tænkes ind i de tiltag, der allerede er i gang for ældre med demens? Hvis man ikke
har en demenskoordinator, hvor er så indgangen til samarbejdet med kommunen?
13.15-14.00: Paneldebat:

Hvilke problemstillinger har I, i jeres sogn, og hvor kan en demenskoordinator og en præst hjælpe i
disse problemstillinger?
14.15- 15.00: Opsamling og afslutning

Undervisere:
Lillian Jordan Nielsen, Sognepræst i Skt. Jørgens i Næstved, masterstuderende i sjælesorg og
gerontologi, sorggruppeleder og sjælesorgsuddannet. Leder at pårørendegruppe for demente.
Betina Karin Lassen, uddannet ergoterapeut og har en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Er ansat i
Næstved kommune, hvor hun primært arbejder som demenskonsulent, som er betegnelsen for
specialist i demens og psykiatri.

Deltagere: Alle ansatte i Folkekirken, der arbejder med ældre og ældre med demens
Tilmelding: Til religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst på
https://forms.gle/vN6VxS7s8zej3egG7 senest 28. august 2019
Pris: Kurset er gratis og inklusiv forplejning
Kursussted: Vipperød sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød (ved Holbæk)

