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Næste nummer udkommer marts 2012 
 

 
Sekretariatet holder juleferie 
23. december 2011 - 2. januar 2012 
 
Bestyrelsesseminar  
20.—21. januar 2012 

 
Møde med regionsrepræsentanter, Odense 
2. marts 2012 
 
 
Bestyrelsesmøde  
d. 23. marts 2012 
 
 
Bestyrelsesmøde  
d. 8. juni 2012 
 
 

DKDK Årskursus, Hotel Nyborg Strand  

12.—14. september 2012 
  

AktivitetsKalender 2011/2012 
En ny film på forskellige sprog fortæller om de symptomer på demens, en syg person kan have. 
Den fortæller også om, at der findes forskellige demenssygdomme, samt at der er sygdomme, 
hvor symptomerne optræder, men som ikke er demenssygdomme. Derfor er det vigtigt at gå til 
læge, for at finde ud af hvad der er galt, da rigtig mange sygdomme kan behandles og lindres. 
 
Det tydelige budskab er ‖Gå til læge—lægen finder ud af, hvilken behandling du har brug for‖. 
I filmen vises klip fra forskellige undersøgelser, både hos  læge, i demensklinik og på sygehus. 
Filmen fortæller, at man kan få hjælp fra kommunen, og at pårørende er til stor  glæde. Selvom 
man har en demenssygdom kan man deltage i mange forskellige aktiviteter og stadig værdsæt-
tes, have det sjovt og leve et godt liv. Filmen er på 10 forskellige sprog: Arabisk, bosnisk, dansk, 
engelsk, farsi, somalisk, tamil, tyrkisk, urdu og vietnamesisk. 
 
Videofilmen er sponsoreret af Servicestyrelsen og Videnscenterenheden, Århus Kommune. 
Manus: grafik og speak: Demenskonsulent, Kirsten Sejerøe-Szatkowski, KSS Development, Fil-
søvej 2, 6990 Ulfborg, kissz@live.dk , 23 31 494 48 
Optagelse og redigering: AB-Video, Mogenstrupvej 4, 8961 Allingåbro, anette@ab-video.dk 86 
17 49 11 
 
Filmen kan købes af Kirsten Sejerøe-Szatkowski og koster 300 kr.. 
Kirsten Sejerøe-Szatkowski kan kontaktes på mail: kissz@live.dk eller tlf: 32144948/23314948  
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