
 

Bryghuset – Svendborg 
Demensby 

 

”Bryghuset – Svendborg demensby” 
er et stort velfungerende plejecenter 

centralt beliggende i Svendborg by 
med 125 boliger. 

 

 
 

 
Demensbyen er et minisamfund - en 

”by i byen”, med et butiksstrøg med 
frisør, fodterapeut, kiosk, 

genbrugsbutik, restaurant og café.  
 

Derudover er der ”herre-værelse”, 
musikbibliotek, landkøkken, 

motionsrum og hobbyrum. 
 

 
 

 

 

 
 

Formålet er at give mennesker med 
demens mulighed for at få størst 

mulig livskvalitet, at kunne færdes 
trygt og frit samt leve et normalt 

hverdagsliv med mange forskellige 
muligheder og tilbud trods en alvorlig 

diagnose.  
 

Det kan være at gå til frisør, på 
restaurantbesøg, handle i butikken, 

gå til koncert, deltage i træning m.m. 
 

I den indre gård på Bryghuset er der 

mange gode hyggekroge og 
opholdsmuligheder, og der er en stor 

nyanlagt indhegnet have med amfi-
scene, overdækket pavilloner, 

højbede og stisystemer.  
 

 
 

 
En stor park er ligeledes under 

udvikling indenfor de næste par år. 
 

 

 

 
 

Vi søger frivillige, som har overskud 
og lyst til at engagere sig i livet i 

Demensbyen og gøre en forskel for 
beboerne, så alle får gode oplevelser 

og der bliver skabt nye relationer. 
  

Opgaven kan bestå af at ledsage 
beboere til frisør og fodterapeut eller 

til andre aktiviteter. Det kan også 
dreje sig om hjælp til praktiske 

opgaver i hverdagen. 
 

 
 
Vi har brug for mange forskellige 

talenter, da vi har mange slags 
opgaver og tilbud. 

 
Opgaven kan bestå af at passe 

butikken/kiosken, at hjælpe til i 
Restaurant ”Humle” eller café ”Madam 

blå”, passe høns, ordne højbede, gå 

ture med beboerne, hjælpe ved 
aktiviteter, at være besøgsven til en 

kop kaffe, cykelture – ja, det er kun 
fantasien, som sætter grænser. 



 

 
 

Som frivillig vil du aldrig blive 
overladt til dig selv, men opgaverne 

vil foregå sammen med personalet og 
du vil ikke skulle påtage dig nogen 

former for plejeopgaver. 
 

Selv vil du møde andre engagerede 
mennesker og få udbygget dit 

netværk. Du bliver en del af et 
fællesskab, som samles om at skabe 

lyspunkter og glæde for andre. Dette 
sociale samvær understøttes af 

sammenkomster for frivillige. 

 
Du vil som frivillig få en introsamtale 

og tilbydes ”oplæring” tre gange af to 
timers varighed. 

 
Der tilbydes deltagelse i frivilligmøder 

ca. hver anden måned.  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Hvis du vil høre mere om det at være 
frivillig eller har du fået lyst til at 

være frivillig - kan du kontakte  
 

Projektleder Annette Søby 
Annette.soeby@svendborg.dk  

eller mobil 24 88 68 55 
 

Bryghusvej 2  
5700 Svendborg 

 
 

Vejledning i frivillighed kan også 

søges hos ”Kontakt mellem 
mennesker” eller via Ældre Sagen. 

 
 

”Kontakt mellem mennesker” 
Havnegade 3, 

5700 Svendborg 
Telefon 62 20 11 30 

 
 

Ældre Sagen 
Teatergade 3, 

5700 Svendborg 
Telefon 62 80 08 18 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

     

        Vi søger frivillige 
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