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mitt har her vært på barn og ungdom, og det har vært givende og 
utfordrende.  Jeg har også noe erfaring fra barnevernsinstitusjon. Jeg 
liker meg svært godt på Modum.  
     – Men så velger du likevel å komme til oss… 

     – Det er sant. Jeg synes det er spennende å prøve nye felt med min 
erfaring. Dessuten har det litt med at jeg snart har skolebarn og om 
hvordan jeg kan ordne min arbeidstid etter et skoleårs opplegg. Jeg er 
klar over at det blir en del reising, men da vil jeg måtte erfare hvordan 
det slår ut. 
     – Du er i alle fall hjertelig velkommen til oss, og vi ønsker at du 

skal trives i dette arbeidet. 

     – Det er spennende med trosopplæringen, og jeg kjenner at jeg er 
både spent og litt nervøs foran oppgaven. Men jeg gleder meg mest! 
Og ikke minst til å bli kjent med alle dere jeg skal samarbeide med. 
     Da vet jeg at Karolina har et godt utgangspunkt, og vi skal støtte så 
godt vi evner. LYKKE TIL!                                                        shs      

 
 

 

 

Samtalegruppe for pårørende til demente 
 

Demens fører til omfattende svekkelser av hjernefunksjoner som språk, 
hukommelse, læringsevne, orienteringsevne, forandringer i personligheten 
m.m. Som pårørende er det vondt å se sine nærmeste forandre seg. Man 
møter praktiske problemer, og blir ofte stående alene med ansvar og 
bekymringer. Da er det viktig å kunne søke råd og hjelp fra det offentlige 
hjelpeapparatet, og fra medmennesker som er eller har vært i samme 
situasjon som du.  
 

Modum og Krødsherad demensforening ønsker å tilby deg samtalegrupper i 
Krødsherad fra høsten med oppstart 27.9.2011 fra kl. 18-19.30. Vi møtes i 
Brukarstua på Kryllingheimen. Samlingene er gratis.  
 

Har du spørsmål kan du kontakte Modum og Krødsherad Demensforening 
v/Frivillighetssentralen i Modum, tlf. 32 78 58 40 – 95 17 44 74. 
 
 

På vegne av Modum og Krødsherad Demensforeningen: Anne Snersrud, 
Anne Berit Bjerregaard, Anne Mette Ødegård, Bjørg Irene Hellsten. 
 


