
 

Ældre og Kirke udvalget i Roskilde Stift indbyder til inspirationsdag om 

gerontologi, hvor temaet i år er:  

Pårørendegrupper til demensramte i kirken.  

FREDAG d. 11. november 2022 i Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød. 

Dagens program ser således ud:  

9.30   Ankomst og kaffe mm.  

10.00 - 11.30   Pårørendegrupper til demensramte i kirken, hvordan og hvorfor?  
   

v/ Lillian Jordan Nielsen, Sognepræst og gerontokonsulent. Har haft pårørendegrupper                              
siden 2018. Hun vil fortælle hvorfor pårørende har glæde af at møde og hvordan man                         
kommer i gang. 

 
11.30-12.00  Frokost  

12.00- 13.30    Pårørende er forskellige steder i deres liv. 

v/ Eva Hultengren, psykolog og enke efter sin mand med Alzheimers demens. Hun er 

forfatter til bogen ”Pårørt”, der handler om forskellige faser i forløbet som pårørende.                

Forskellighederne er en af gruppelederens udfordringer. 

 

13.30-13.45 Kaffe og the pause  

13.45- 14.45 Der vises hvordan en pårørendegruppe kan gennemføres i praksis med kommentarer 

og vejledning undervejs.   

14.45 - 15.00  Evaluering og farvel  

Lillian Jordan Nielsen, er ansat som Gerontopædagogisk konsulent i Roskilde stift på 25% af sin stilling som 

sognepræst i Skt. Jørgens kirke i Næstved. Hun er tovholder blandt andet tovholder for Ældre og Kirke udvalget, og 

er med i det store landsdækkende gerontologiske netværk i Danmark. Hun har taget en master i Sjælesorg og 

udkommer med en bog om Pårørendegrupper til demensramte i kirken til efteråret 2022 på forlag Eksistensen. 

Eva Hultengren, er autoriseret psykolog og specialist i organisationspsykologi. Har været ansat på Aalborg 

Universitet, ansat som arbejds- og organisationspsykolog i private og offentlige organisationer og været 

privatpraktiserende. Er bl.a. forfatter til ”Pårørt – En pårørendes forløb med Alzheimers”, Aalborg Universitetsforlag 

2019. 

Deltagere: Kurset henvender sig til præster, sognemedarbejder, sundhedsfagligt personale i kommunen, 

demenskonsulenter og frivillige i folkekirken.  

Tilmelding sker på: https://forms.office.com/r/dJH3m7VhMN  senest 1. november  2022. Max antal deltagere er 40. 

Lillian Jordan Nielsen: mobil 23 62 63 46, ring hvis du har spørgsmål. Kurset er gratis. 

 


