
Program: Sommer 2019 til sommer 2020 

Alle mennesker med demens,  

hukommelsesproblemer og lignende og deres  

pårørende, venner og frivillige er velkomne  

i Café Sommerfuglen. 

’Sommerfuglene’, Den frivillige Demensvenne-gruppe  

i Holstebro Kommune 

CAFÈ SOMMERFUGLEN 
Colstruphuset, Sdr. Alle 24, Holstebro 



Program Sommer 2019 til Sommer 2020: 

Der er café onsdage i ulige uger: 

2019 

August 

14. aug. kl. 14-16: Første cafédag i 

den ny sæson fejres med Det store 

kagebord. Det nye års-program ud-

leveres. Denne dag kan du melde dig  

til turen til Hjerl Hede 

28. aug. kl. 14-ca. 17: Tur i egne biler til Hjerl Hede. Kaffe på 

Skyttegården. Hestevognstur med Holger Hedegård.                

Tilmelding til denne tur.  

 

September 

11. sept. kl. 14-16: Sognepræst Asger Peter-

sen: Underholdning med fortælling og sang. 

25. sept. kl. 14-16: Lone Hansen: Krigsbarn -  

”Jeg er min mors hemmelighed”. 

 

Oktober 

9. okt. kl. 14-16: Musik, sang og historier ved Dorthe og Hans. 

Syng med. En gruppe, der giver ældre 

store oplevelser. Denne café er 

Åben Café i anledning af 10-års ju-

bilæet , og vi får også besøg udefra. 

23. okt. kl. 14-16: Banko-hygge. 

 

Lone Hansen 

 



Program Sommer 2019 til Sommer 2020: 

 

 

2019 

November 

6. nov. kl. 17– ca. 20.30: Vi holder Mortensaften-fest med 3 

retter mad.  Hovedret: Andesteg.   Årets højdepunkt hvad     

angår god mad og hygge. Bemærk fra kl. 17 denne dag.           

Tilmelding. 

 

 

 

 

 

 

20. nov. kl. 14-16: Y-mens-amatørerne fra Sevel-Vinderup 

spiller og underholder. 

 

December 

4. dec. kl. 14-16: 

Helgolandsga-

des børnehave 

kommer med  

deres  Lucia-

optog og synger 

julesange.                                  

Juleudsmyk-

nings-aktiviteter. 

(fortsættes) 



Program Sommer 2019 til Sommer 2020: 

2020 

Januar 

15.jan. kl. 14-16: 

HK-METAL-koret 

kommer og synger 

for os. 

 

29. jan. kl. 14-16: Sognepræst Torben Pedersen: Et par 

timer med latter og humor. (Om hvordan humoren trives 

indenfor kirkens mure). 

Februar 

12. feb. Kl 14-16: Spil og hygge og ind imellem en fortæl-

ling af Anders.   

26. feb. Kl. 14-16: Kis, Irma og Ragna fra Vemb underhol-

der med musik, sange og muntre fortællinger. Vi glæder os 

til for tredje år i træk at få besøg af 

dem  

Marts 

11. mar. kl. 14-16:     Fortæller Else 

Kristensen: Gækkebreve. Det er 5. 

gang Else Kristensen optræder i café-

en. Vi glæder 

os meget til at 

høre hende 

igen. 

 

Else Kristensen 



 

Program Sommer 2019 til Sommer 2020: 

2020 

25. marts kl. 14-16:  Politiassistent 

Erik Hykkelbjerg,  Holstebro Politi: 

Om trick-tyveri - Indbrud i egne 

hjem og ældre i trafikken. 

 

April 

22. apr. kl 14-16: Inger Kamstrup: 

Forårssange. (Sang og musik og for-

tælling om sangene). 

Maj 

6 maj kl. 14-16: Kirsten Bjerregaard: 

Colstrup-husets historie. Kom og hør historien om det hus, 

hvor vi holder vores caféer. 

20. maj kl. 14-16: Tvis Mølle og Møllehaverne. Vi kører dertil i 

egne biler. Medbragt kaffe. Tilmelding. 

Juni 

3. juni kl. 14-16: Vi mindes de gode gamle dage, mens vi var 

børn. Det sker via film og billeder.  

17. juni: Årets store bustur går til de skønneste steder ved 

Limfjorden. Tider oplyses senere. Tilmelding. 

August  12. aug. kl. 14-16: Første cafédag i den ny sæson. 

26. aug.: Udflugt i egne biler til Handbjerg Marina.  

Tidspunkt for afgang fra Colstruphuset får I  

senere. Tilmelding. 

Inger Kamstrup 



CAFÉ SOMMERFUGLEN 
har i år  

10 års jubilæum! 

Idet caféen startede i efteråret 2009. Vi fejrer dette med flere arrangementer, 

hvor vi sætter spot på demens, bl.a. med to spændende offentlige foredrags-

aftener og Åben Café. Se programmet for jubilæums-arrangementerne i         

folderen og jubilæumsskriftet, som vi udgiver. 

 

’SOMMERFUGLENE’,  
Den Frivillige Demensvenne-gruppe i Holstebro Kommune  

Det er ’Sommerfuglene’, der driver Café Sommerfuglen. Men der er 

flere aktiviteter, der kører under ’Sommerfuglene’. Vi har følgevenner 

og besøgsvenner. Og driver en spiseklub Resto Sommerfuglen. Vi 

har også oplysningsvirksomhed om demens og vore aktiviteter. Faktisk 

er vi næsten 50 frivillige demens-venner i gruppen ’Sommer-fuglene’. 8 driver 

Café Sommerfuglen og 1 er café-musiker dér. 6 driver Resto Sommerfuglen.  

Mange er følgevenner eller besøgsvenner.  

(Følgevennerne følger et menneske med demens til dennes akti-

vitet  – det kan være dans, café, sang, fiskeri, ture i naturen . 

Vi har nogen, der koordinerer følgevenne- og besøgsvenne-

tjenesten. Og endelig har vi en webmaster og en lay-outer, der 

styrer vores hjemmeside. Der er valgt en bestyrelse for 

’Sommerfuglene’: 

Formand Anders Bech     tlf. 6082 2215 
Næstformand Kjeld Engel Jensen   tlf. 4128 2954 
Kasserer Lilian Kruse Jørgensen   tlf. 5153 1749 
Sekretær Birthe Grønne     tlf. 4218 1122 
Bestyrelsesmedlem Inge Marie Fjordside tlf. 5093 5758 
Bestyrelsesmedlem Esther Nørbjerg  tlf. 2371 7820 

Resto Sommerfuglen 
- er en spiseklub for par, hvor den ene har en demenssygdom. 

Resto Sommerfuglens middagsarrangementer foregår i                                         

Colstrup-huset én gang månedligt kl. 17.30 - ca. 20.00. 

Der inviteres hver gang 6 par til middagen. 

Det er 6 frivillige, der driver Resto Sommerfuglen. 

Det er kommunens demenskonsulenter, der finder de hjemmeboende                        
par, som ønsker at deltage i middags-arrangementerne.                                          

Ønsker I som par at komme i Resto ’Sommerfuglen’,                                                      
må I henvende jer til jeres demenskonsulent. 

 

 Ønsker du at være frivillig i ’Sommerfuglene’ kan du rette  

 henvendelse til Anders Bech (formand) på tlf. 60 82 22 15  

 eller på mail: toveanders@urtehave.dk 

 eller til Birthe Grønne (koordinator for følge- og besøgsvenne-tjenesten)  

 på tlf. 42 18 11 22 eller på mail: bigro@live.dk  

Besøg ’Sommerfuglenes’ hjemmeside: 

www.sommerfuglene.dk 
og find mere information om ’Sommerfuglene’ og deres aktiviteter     

for mennesker med demens og deres pårørende. 

mailto:toveanders@urtehave.dk
mailto:bigro@live.dk
http://www.sommerfuglene.dk


CAFÉ SOMMERFUGLEN 
har i år  

10 års jubilæum! 

Idet caféen startede i efteråret 2009. Vi fejrer dette med flere arrangementer, 

hvor vi sætter spot på demens, bl.a. med to spændende offentlige foredrags-

aftener og Åben Café. Se programmet for jubilæums-arrangementerne i         

folderen og jubilæumsskriftet, som vi udgiver. 

Resto Sommerfuglen 
- er en spiseklub for par, hvor den ene har en demenssygdom. 

Resto Sommerfuglens middagsarrangementer foregår i                                         

Colstrup-huset én gang månedligt kl. 17.30 - ca. 20.00. 

Der inviteres hver gang 6 par til middagen. 

Det er 6 frivillige, der driver Resto Sommerfuglen. 

Det er kommunens demenskonsulenter, der finder de hjemmeboende                        
par, som ønsker at deltage i middags-arrangementerne.                                          

Ønsker I som par at komme i Resto ’Sommerfuglen’,                                                      
må I henvende jer til jeres demenskonsulent. 

Ferierejser i udlandet 
Vi har indledt et samarbejde med Demenscafeens Venner i Århus. Det er en for-

ening af frivillige ligesom vores egen ’Sommerfuglene’. Men de gør noget, som vi 

endnu ikke har taget på programmet, nemlig ferier og ture med overnatning. Takket 

være vores samarbejde, kan demensramte i Holstebro Kommune sammen med de-

res  pårørende tilmelde sig Demenscaféens Venners rejser, hvis der er plads. Deres   

næste rejse går til Nordtyskland i bus med ophold på Wellness-hotellet Sloss Gross 

Plasten ved Müritz nær Schwerin i Nordtyskland. Der er tale om en 5 dages tur fra 

16. til 20. september. Turen koster 3.850 kr. i dobbeltværelse. Tidsfristen for at     

tilmelde sig denne tur er udløbet, men der vil komme andre tilbud. Igennem de sidste 

3 år har de arrangeret busture til Nordtyskland, og før dette  ferieophold her i landet, 

De har megen erfaring med at lave rejser for par, hvor den ene har demenssygdom. 

Hvis du er interesseret i at modtage tilbud om ferieophold, kontakt da Anders Bech 

(tlf: 6082 2215). Han vil sørge for, at du får tilsendt tilbud fra                                    

Demenscaféens Venner i Århus. 



Cafémusiker: Elisabeth van Dassen 

________________________________________________ 

Holstebro Kommunes demenskonsulenter Bente Nikolajsen og 
Hanne Hounisen er tilknyttet ’Sommerfuglene’ som supervisere og 

kan kontaktes på tlf.: 24 40 29 12 og 30 54 19 61 

  

Arrangementer i Café Sommerfuglen  

foregår normalt i eller fra  

Colstruphuset,  Sdr. Alle 24, Holstebro. 

Og normalt i tidsrummet kl. 14.00 til 16.00. 

Andre tidspunkter kan forekomme—se programmet. 
 

Deltagerbetaling for kaffe og brød i caféen: 20 kroner. 

Til udflugter og arrangementer med spisning er der tilmelding. 

NB: Ændringer i programmet kan forekomme. 
 

Yderligere oplysninger - kontakt venligst en af   

de frivillige fra styregruppen for                           

Café Sommerfuglen: 

 Anders Bech   9742 2215 / 6082 2215 

 Birgit Damtoft     97 43 06 00 

 Birthe Grønne     42 18 11 22 

 Esther Nørbjerg    23 71 78 20 

 Grethe Madsen    29 63 76 14 

 Gurli Degnbol     40 84 02 84 

 Inge Merete Nielsen    21 68 21 37 

 Lilian Kruse Jørgensen   51 53 17 49 


