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Kom og syng med  
- Når det handler om din hukommelse 
 

Kortilbud til borgere med hukommelsesproblemer 
sammen med deres pårørende 
 

 

 
 
 
Koret mødes hver anden mandag, kl. 16 – 17 
i den store sal i Solrød Aktivitets-  
og Frivilligcenter. 
 

 
 

 
 



 

 
Koret er for borgere med diagnosticeret demenssygdom 
eller borgere, hvor der er mistanke om en svækket hu-
kommelse sammen med deres pårørende. Kontakt evt. 
Demensteamet og hør, om kortilbuddet er noget for 
dig/jer. 
 

 
 

 
Koret ledes af Maria Kreiman, der har 
stor erfaring med amatørkor. Hun er pt. 
musiklærer på Herfølge Skole og er ud-
dannet korleder fra Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium. Maria har og-
så arbejdet på Musikmuseet i mange år 
og har en cand.pæd. uddannelse i mu-
sikpædagogik.   

 
 
 
 

Kom og syng med: 

 

 Få trænet hukommelse og sangstemme.  

 

 Mød andre i samme situation og blive en del af et 

socialt fællesskab.  

 

 Genkald gode oplevelser, der kan fastholde det, 

som betyder noget for dig/jer. 

 

 Der kræves ingen særlige sangevner eller erfaring 

med korsang for at deltage. Det vigtigste er, at 

man har lyst til at synge og deltage. 

 





 

Tid til at nyde samvær 
 

Sang er godt for humøret, det øger og styrker din livskvali-
tet. Vi lægger vægt på, at der er tid til at nyde øjeblikket.  
 
Der er kaffepause ved alle korsamlinger, hvor vi kan dele 
vores oplevelser.   
 

  
 

Frivillige vil være til stede og vil hygge og sørge for, at der 
er kaffe/the og småkager. Der er egenbetaling på kaf-
fe/the og småkager. 
 
Demensteamet deltager ikke ved møderne, men I er altid 
velkomne til at kontakte Demensteamet, hvis I oplever ud-
fordringer med videre. 
 
Kom og vær med i vores kor og få en glad oplevelse. 
 

Tilmelding er ikke nødvendig, du/I møder bare op når 
som helst i løbet af sæsonen.  

 
 



 

 
Vil du vide mere, så kontakt Demens-
teamet: 
 

Demensteamet i Solrød Kommune: 
Telefon nr. 56 18 24 41 
- Carina Buttenschøn 
E-mail: demensteam@solrod.dk  
 
Mødegange i 2. halvår 2017: 
Koret mødes hver anden mandag kl. 16:00–17.00. 
 
 28. august 2017 

 11. september 2017  

 25. september 2017 

 9. oktober 2017  

 23. oktober 2017 

 6. november 2017 

 20. november 2017 

 4. december 2017 

 18. december 2017 

 

Sted:  
Den store sal i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, Solrød 
Center 85, 2680 Solrød. 
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