
Munkebocentrets cafe og 
aktiviteter er åbnet og vi 
håber at se dig igen 
Da vi stadig skal passe på hinanden og efterleve 
Covid 19-reglerne er antallet af åbningsdage og ar-
rangementer reduceret, men vi er startet forsigtigt 
op med følgende:

Cafeen
Der er åbent mandag-onsdag og fredag fra kl. 
10.00-14.00. I cafeen kan der købes kaffe/the/
vand samt sandwich-smørrebrød og kage. Cafeens 
indretning er pt. ændret, så der er taget højde for 
afstandsregler (2 personer ved hvert bord).

Banko
Hver onsdag kl. 13.00-14.00.

Gudstjeneste
Første torsdag hver måned kl. 10.00-11.00.

Lørdagscafe
Starter op lørdag den 17. oktober kl. 14.00-16.00. 
Her er tilmelding nødvendig, og der vil være be-
grænsning på, hvor mange der er plads til.

Kiosken/genbrug
Åben hver mandag og fredag kl. 10.00-14.00.

Ved alle aktiviteter i cafeen vil der være taget højde 
for antal pladser, så vi kan overholde Covid 19 reg-
lerne. Håber at se dig igen - her i huset. 

Kom forbi Munkebo, Farimagsvej 52 i Næstved, så 
du kan følge med i, hvad der sker i huset. 
Vi vil sørge for, at der hænger opslag om - 
og tilmeldinger til aktiviteterne.

Evt. spørgsmål kan rettes til 
Annette Hansen på 2421 2345.

Er du dårligere til at huske? - 
kontakt telefonrådgivningen
Husker du dårligere? Er du bekymret for, om du 
har en demenssygdom? Eller er du pårørende, ven, 
nabo eller kollega, og er bekymret for, om en, du 
kender, har en demenssygdom? 

Så har du, som noget nyt, mulighed for at kontakte en 
af kommunens demensspecialister for råd og vejled-
ning. Det kan du gøre hver torsdag kl. 17.00 – 19.00 
på 5588 2100. Du har mulighed for at være anonym.

Vi kan tilbyde råd og vejledning i forhold til:
• Udredning
•  Kommunale tilbud, herunder hjemmepleje og 

aktivitetstilbud
• Pårørendegrupper og -kurser
•  Evt. henvisning til demensspecialist i det distrikt, 

du bor i.

Du kan møde 6 demensspecialister. På billedet er 
det Mette Pittelkow og Inge Degn Johanson.
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