Hjernesagen i Holbæk - Odsherred og Roskilde - Lejre

Inviterer til foredrag med Maja Klamer Løhr

Torsdag d. 25 januar 2018 kl. 16:00.
på Fjordstjernen • Isefjords Allé 27 • 4300 Holbæk
Dagens program:
kl. ca. 16:00
kl. ca. 16:05
kl. ca. 16:30
kl. ca. 18:30

Velkomst v/Ilse Johansson.
Kaffe og kage.
Foredrag om fremtidsfuldmagter.
Servering af smørrebrød.
Der serveres:
3 stk. smørrebrød og kaffe/the og kage.

Drikkevarer for egen regning
Hele arrangementet koster:
105.00 kr. pr. person som kan indsættes i Sparekassen Sjælland Reg. nr. 0520 konto nr. 625548

Husk og skrive navn og gerne hvilken arrangement der indbetales til.

Indbetal 105,00 kr. senest d.17 januar og du er tilmeldt.
Ved afbud efter den 17 januar refunderes det indbetalte beløb ikke. Jfr. foreningens retningslinjer
Ved evt. spørgsmål, mail til hjernesagen@mpmail.dk eller ring til 4243 1062
Foredrag om fremtidsfuldmagt. Det er en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt, da det kan være vanskeligt
for både ægtefælle, børn og andre pårørende at hjælpe én, hvis man bliver syg eller mentalt svækket. Uden en
fuldmagt kan der opstå problemer i både det offentlige system, med bank og forsikringsselskaber.
Med en fremtidsfuldmagt er det én selv, der afgør, hvem der skal repræsentere og tage beslutninger for en,
hvis man på et tidspunkt ikke selv kan. Fremtidsfuldmagten kan gives til én eller flere personer (kaldes fremtidsfuldmægtigene), som, man har tillid til, kan varetage ens interesser. Fx kan én være god til økonomi, mens én
anden måske vil være bedre til at varetage ens personlige forhold. Man bestemmer selv, hvilke forhold en fremtidsfuldmagt skal dække. Fremtidsfuldmagten skal oprettes skriftligt i Fremtidsfuldmagtsregistret og vedkendes
ved en notar, før den vil være gældende.
En fremtidsfuldmagt kan først træde i kraft efter en afgørelse fra Statsforvaltningen. Man skal enten selv, eller
de af én udpegede fremtidsfuldmægtige, anmode om, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. En anmodning skal
altid følges af en lægeerklæring, som siger noget om ens helbredsmæssige og mentale funktion. Statsforvaltningen fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigene.
Bestyrelsen i Holbæk - Odsherred, Roskilde - Lejre

