Pressemelding
Ullensaker demensforening vil markere den internasjonale Alzheimerdagen med stand på Jessheim
storsenter og Kløfta butikksenter lørdag 19. september fra kl. 11:00 – 15:00. Her vil vi informere om
hva Ullensaker demensforening jobber med, verve nye medlemmer og informere om
demenssykdommene og hvilke utfordringer det gir for de som blir rammet og deres pårørende. Vi vil
også markedsføre Nasjonalforeningens årlige Demensaksjon som gjennomføres i uke 39 (21. – 27.
september). I år blir dette en digital innsamlingskampanje for å samle inn penger til demensforskning
og lokale aktiviteter.
Mellom 80 000 og 100 000 lever med demens i Norge i dag. Av disse er sannsynligvis over 4000
under 65 år. Trolig vil antallet med demens dobles i løpet av de kommende 20 årene.
Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. I dag finnes det ingen kur mot demens, men
det er mye som kan gjøres for å leve best mulig med sykdommen. Ullensaker demensforening er en
interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for å:
•
•
•
•

Øke kunnskapen om demens-sykdommene
Bidra til at personer med demens får muligheter til å leve et aktivt liv tilpasset den
enkeltes fysiske og mentale helse. Kort sagt: «Leve hele livet»
Synliggjøre pårørendes belastninger og behov for støtte
Gjennom innsamlede midler bidra til forskning for å knekke demens-gåten

Alzheimer er en sykdom som rammer veldig mange. Det påvirker ikke bare den personen som blir
syk. Det påvirker hele nettverket til den syke. Pårørende, venner og kjente opplever å miste en de er
glade i - gradvis – gjerne over mange år.
Styret i Ullensaker demensforening består av:
•
•
•
•
•
•
•

Mona Thomsen – leder – 982 44 712
Kjersti Madeleine Godin – nestleder – 958 07 356
Liv Moen – sekretær – 482 71 485 Lars Grande – kasserer – 928 49 247
Anne Arveschoug – styremedlem - 958 91 076
Inger Gystad Alstad – styremedlem – 911 03 529
Ivar Strømstad – styremedlem – 908 52 940

Alle i styret har vært eller er nære pårørende til personer med demens. Vi håper at våre erfaringer
kan være «en utstrakt hånd» til andre som på en eller annen måte rammes av demens.
Gjennom denne pressemeldingen ønsker vi lokalpressens interesse for saken. - At vi kan få litt
forhåndsomtale og kanskje har dere også lyst til å besøke oss på stand.
Vi skal ha vårt neste styremøte tirsdag 15 september kl. 18:00. Hvis dere vil vite litt mer om oss og
våre planer, er dere hjertelig velkommen innom.
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