Så let er det:
På hjemmesiden
www.reminiscens.dk går
man ind under Digitale
erindringskasser.

Herefter vælges en digital
erindringskasse, som f.eks.
Hos købmanden.

Dansk Center for Reminiscens, der er en del af landsorganisationen Danske Seniorer, har i næsten 20 år arbejdet med
at udvikle systematiske og brugbare erindringsaktiviteter
for demensramte. Udgangspunktet er personens langtidshukommelse, som i mange tilfælde bevares langt ind i et
demensforløb.
På centeret findes en række tilbud, som fysiske erindringskasser, som hidtil har været udlånt til over 1.000 forskellige
plejeinstitutioner, aktivitets- og genoptræningscentre, foreninger og privatpersoner over hele landet. Desuden har vi
salg af erindringsspil, foredrag og kurser, indretningsarbejde
på plejehjem samt udstillingsvirksomhed.

Yderligere oplysninger:
Dansk Center for Reminiscens
www.reminiscens.dk
center@reminiscens.dk
Tlf. 60 70 14 23
Hver kasse er igen inddelt
i en række indgange, som
f.eks. En kop kaffe.

1.000

ting at
tale om

Digitalt erindringsmateriale
til samtale og samvær med
hukommelsessvækkede personer

Herefter kan man se de
enkelte billeder, som kaffetilsætningerne Rich og
Danmark.

Udvikling af digitale erindringskasser er støttet af

Nord Vest Fonden og Dansk Tennis Fond

Dansk Center for Reminiscens
www.reminiscens.dk

Minder på nettet
”Hvad skal vi tale om?” hører man nogle gange pårørende til
personer med demenshandicap sige.
I en travl og presset hverdag er det heller ikke lige let at
finde nye emner at snakke og være sammen om. Derfor har
Dansk Center for Reminiscens udviklet et erindringstilbud
på internettet. Digitale erindringskasser, der er både lette og
gratis at bruge.
Via tusindvis af billeder kan man nu få en god samtale
i gang og noget at være sammen om. Mange danskere er i
forvejen fortrolige med internettet og bruger det til at klare
de daglige gøremål, så det er oplagt, at man også bruger
internettet til at hente inspiration og støtte til at stimulere
erindringer og minder.
Hver digital erindringskasse er brugervenligt udformet
og består af omkring100-200 billeder af karakteristiske
genstande fra hverdagslivet før i tiden. Ved hvert billede
findes en mindre tekst, der kan bruges til f.eks. spørgsmål og
stikord til at skabe dialog på tværs af generationer.
Jeg håber, at vore digitale erindringskasser kan være med
til at vække de gode minder bl.a. hos de mange hjemmeboende demensramte og deres pårørende. Og dermed gøre
hverdagen rigere.
Ove Dahl
Centerleder

Digitale erindringskasser på internettet:
Hos købmanden
Daells Varehus
Hjemmet gennem tiderne
Turen går til København
Turen går til Sverige
I skole

Danmark rundt
Souvenirs
Den glade vandrer og cyklist
På lejrskole
Parfume, sæbe og Schous Sæbehus
Fem Eiffel og en god cigar

