
En vigtig stemme, der bringer tro, håb og kærlighed i
spil i menneskers liv fra fødsel til død.

Er tilstede for mennesker, der er ramt af
demenssygdom og deres pårørende.

Vi henviser til det store danske netværk af kirker, præster,
kirkemusikere og sognemedarbejdere, der i det daglige
arbejder med mennesker, som er ramt af demenssygdomme
og for deres pårørende.
Her finder du kontaktoplysninger på relevante fagfolk i
folkekirken.

Hvordan finder du en folkekirke i dit
lokalområde - en relevant samarbejdspartner?

Opdateret kontakt- og netværksliste
på folkekirken.dk

Præsten har en vigtig betydning
for vores borgere med demens, idet

de ældre borgere ofte har været
vant til ritualer i deres liv. Ritualer

ved en gudstjeneste som eks.
Fadervor og trosbekendelsen,
vækker genkendelighed og gør

dem ofte trygge og rolige. Det at
komme til gudstjeneste, kan give

borgeren en god afveksling i deres
hverdag.

Siger Camilla og Marie,
aktivitetsmedarbejdere på Plejecenteret

Præstemarken i Stubbekøbing.



Hvordan er folkekirken til stede
for mennesker, der er ramt af
demenssygdom og for deres

pårørende?

Hvilken samarbejdspartner kan folkekirken
være for andre, der arbejder med mennesker
ramt af demenssygdomme?

Folkekirken har stærke traditioner med at sætte ord, musik og
handlinger på håb, trøst, tilgivelse, kærlighed til og for det
enkelte menneske.

Folkekirkens fagfolk - præster, kirkemusikere, kirke- og
kulturmedarbejdere og sognemedarbejdere - er uddannede
til at være nærværende i menneskers liv. Altid med
udgangspunkt i det enkelte menneskets historie, glæder
og sorger.

Folkekirken tilbyder sig som en samarbejdspartner for
sundhedsfaglige medarbejdere og demenskonsulenter.

Folkekirkens udvikler på daglig basis
aktiviteter for mennesker med
demenssygdomme og for deres pårørende.

Demensgudstjenester – i kirker, plejecentre
o.a. steder

Fællessang og salmesang

Sjælesorgssamtaler og pårørendegrupper

Vi mener at præstens besøg på
plejecentret øger borgernes livskvalitet,
idet præsten har mere tid og overskud
til samtale med den enkelte borger, og
til at høre om borgerens liv, hverdag og
velbefindende.
Siger Camilla og Marie, aktivitetsmedarbejdere på
Plejecenteret Præstemarken i Stubbekøbing.

Den enkelte sognekirke ønsker at samarbejde sammen
med andre for at skabe nye måder at møde, støtte, trøste,
forstå og hjælpe mennesker med demenssygdomme
samt deres pårørende.

Præster kan tale om livet og døden og sætte skub
i samtaler, som ellers stadig er tabu i Danmark.

Folkekirken er sjælesørger for pårørende til mennesker
med demenssygdomme


