
Økonomisk og 
juridisk rådgivning
Et tilbud til Jer, som lever 
med demenssygdom



Varde Kommune tilbyder individuel og 
anonym rådgivning om økonomiske 
og juridiske forhold

Hvis du eller en af dine pårø-
rende får en demenssygdom, 
kan der opstå spørgsmål 
omkring fremtiden - også af 
økonomisk og juridisk art.   
 
Hvilke økonomiske forhold 
skal man være opmærksom 
på, hvem kan agere på mine 
vegne, hvis jeg ikke længere 
selv kan.
Varde Kommune tilbyder 
derfor individuel og anonym 
rådgivning om økonomiske 
og juridiske forhold. 

RÅDGIVNINGEN KAN 
HANDLE OM:
• Fuldmagt
• Testamente
• Værgemål
• Flytning uden samtykke
• Rejseforsikring
• Indflytning på plejecenter.
• Privatøkonomiske forhold 

 » Styring af privatøkonomi
 » Sparring ift. privatøkono-
miske anliggender

 » Ved tab af arbejde og 
derved indkomst

 » Ved indflytning til  
plejecenter

 » Ved købemanier som  
demenssymptom
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RÅDGIVNINGEN:
Rådgivningen er anonym og 
du behøver ikke tilmelde dig. 
Du skal blot møde op mellem 
kl. 15 og 16 på Laboratorievej 
Kompasklubben.

Der kan i særlige tilfælde 
være behov for, at vi noterer 
dit navn og kontaktoplysnin-
ger. I givet fald vil du blive 
oplyst om dette. 

Er du forhindret i at møde op 
de nævnte datoer, eller har du 
ikke mulighed for at komme til 
Varde, kan demenskonsulent 
Solveig Jørgensen kontaktes.

Rådgivningen kan i stedet 
aftales til at foregå på biblio-
teket i Ølgod eller Nr. Nebel 
alternativt hjemme hos dig.

Du kan kontakte Solveig på 
tlf. 79 94 66 33 eller mail: 
sojr@varde.dk 

Rådgivningen er gratis og 
uforpligtende. 

17. august
14. september
12. oktober
16. november
14. december

DATOER I 2022

STED
Laboratorievej 6, 6800 Varde  
Det tidligere Tumlehuset

VED DEN ÅBNE RÅDGIVNING VIL 
FØLGENDE PERSONER VÆRE TIL STEDE:

John Iversen 
Juridisk rådgiver  

Solveig Jørgensen 
Demenskonsulent  
  

Brian Sandbæk
Økonomisk rådgiver  
 

Lone Christensen 
Teamleder Borgerservice  
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Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 7994 6800 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

4


