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KALENDERKALENDER

Vinter/forår 2022
Grundet coronapandemiens genopblussen er der færre planlagte aktiviteter end normalt ved 
dette blads deadline. Vi er desuden nødt til at tage forbehold for ændringer og anbefaler alle til 
at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside, lokalforeningernes hjemmesider og via 
Hjernesagens facebook-side.

Hjernesagens ambassadører

Uden min hjerne, ville mine jokes kollapse.
Jeg støtter op om Hjernesagen, 
så de kan fortsætte arbejdet 
for at hjælpe de uheldige og 
holde os andre heldige.

... Sebastian Dorset, standupkomiker 

Det kræver stærke pårørende, når man er 
så syg, at man er afhængig af andres hjælp.
Jeg støtter op om Hjernesagen, fordi de 
både taler de ramtes og de pårørendes sag.

... Lotte Heise, forfatter, foredragsholder 
og tidligere fotomodel

Hjernen er kroppens vigtigste organ, og vi 
kan selv gøre meget for at holde hjernen sund. 
Jeg støtter op om Hjernesagen, fordi de har
fokus på, hvordan både ramte og raske kan
holde hjernen i gang.

... Troels W. Kjær, hjerneforsker 
og professor i neurofysiologi

Foto:
Anders Kavin

Foto:
Bo Aagaard 

Simonsen

Januar
Hjernewebinar
Program og præcis dato følger 
– følg med på hjernesagen.dk

17. marts
Hovedbestyrelsesmøde

14. – 20. marts
Hjerneuge
Læs mere om begivenheder og program 
på hjernenifokus.dk

6. april
Temadag for fagfolk
Om rehabiliteringsteknologi – potentialer 
og barrierer
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LEDER

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Nytårsforsæt: 
Mere fokus på stroke!
Med dette blad tager vi hul på et nyt år i Hjernesa-
gen – og vores forsæt for det nye år er at løfte
stroke højt på den politiske dagsorden, samtidig
med at vi udbreder kendskabet til sygdommen i
den brede befolkning. Derfor er det en stor fornø-
jelse at kunne starte året med en virkelig god
nyhed ikke bare for Hjernesagen og vores nuvæ-
rende medlemmer, men i virkeligheden for alle
danskere: Takket være en bevilling fra TrygFon-
den bliver det i de kommende år muligt for os i
Hjernesagen at nå ud til endnu flere danskere med
et tilbud om rådgivning og information om stroke.
TrygFonden har nemlig bevilliget os et millionbe-
løb til de næste års drift af StrokeLinjen, og det er
vi naturligvis meget taknemmelige over.

Siden vi startede StrokeLinjen for snart to år siden,
har der været travlt i den telefoniske rådgivning,
og vi har haft rigtigt mange besøgende på den til-
hørende hjemmeside. For mig er det et klart tegn
på, at der – akkurat som vores forundersøgelser i
sin tid viste – endda i meget høj grad er brug for et
initiativ som StrokeLinjen. Der er behov for et sup-
plement til den indsats, der allerede gøres i sund-
hedsvæsnet for de over 100.000 danskere, som
lever med en strokediagnose.

For når man får et stroke – eller er tæt på en stroke-
ramt – går man gennem en livsomvæltende begi-
venhed, og det rejser ofte rigtigt mange spørgs -
mål og stor forvirring hos den ramte og de pårø-
rende. Derfor er der brug for et sted, hvor man
trygt kan henvende sig med alle sine spørgsmål, 
al sin fortvivlelse og sine frustrationer. Derfor har
vi brug for StrokeLinjen. 

Med den nye bevilling fra TrygFonden bliver det
ikke bare muligt at videreføre det tilbud, vi har fået
bygget op. Vi kommer også til at starte nye indsat-
ser, der retter sig mod specifikke delmålgrupper,
som vi ved af forskellige årsager har vanskeligt
ved at tage mod eksisterende tilbud om informa-
tion og støtte – og som i øvrigt er i øget risiko for at
få et første eller et nyt stroke. Desuden sikrer be-
villingen, at vi nu kan sætte gang i udviklingen af
nye, individuelle adgangsveje til virtuel rådgivning
i form af det kommende tilbud, Mit StrokeNet. Her

vil ramte eller pårørende med et personligt login
kunne få adgang til de informationer, som er sær-
ligt relevante for dem. 

Selvom glæden over den nye bevilling og videre -
førelsen af StrokeLinjen er stor lige nu, så vil jeg
understrege, at Hjernesagen naturligvis også kom-
mer til at arbejde på andre fronter i 2022. Efter en
stor indsats i vores ekspertpanel og følgegruppe er
vi klar til at præsentere Hjernesagens bud på en
strokeplan. Den skal sikre bedre forebyggelse, øget
opmærksomhed på symptomer – og dermed at
flere strokeramte kan få den rette behandling i
tide, og ikke mindst et mere ensartet tilbud om 
rehabilitering efter stroke i hele Danmark.

Hjernesagen har længe efterspurgt
en samlet plan for strokeområdet i
Danmark, og de senere år er der også
kommet øget opmærksomhed på 
behovet for en strokeplan internatio-
nalt: Tidligere i år afleverede 
Hjernesagen sammen med Dansk 
Selskab for Stroke en opfordring til
sundhedsministeren om, at Danmark
tilslutter sig arbejdet for at lave en
fælles europæisk strokeplan.

Politisk er der i det hele taget meget,
som lige nu taler for, at vi sætter eks-
tra skub på netop disse indsatser:
Der er en bred sundhedsaftale på vej, senere på
foråret får vi den længe ventede evaluering af det
specialiserede social område, og Folketinget skal
også tage stilling til en ny lov om pårørendedage.
Det er alt sammen områder og emner, som Hjerne-
sagen er dybt engageret i og tydeligt har markeret
vores holdninger til. Og det er tilsvarende alt sam-
men områder, som står helt centralt i vores bud på
en strokeplan for Danmark. Det er simpelthen på
høje tid, at vi får en sammenhængende plan på
området. Patienterne og de pårørende ønsker det.
De faglige selskaber ønsker det – nu mangler vi
kun at få overbevist landets politikere. Dén opgave
tager vi på os i 2022! Det skal nok blive et både
spændende, udfordrende og givende år. 
Jeg glæder mig allerede.

Det er simpelthen på 
høje tid, at vi får en 
sammenhængende plan 
på området. Patienterne 
og de pårørende ønsker
det. De faglige selskaber
ønsker det – nu mangler 
vi kun at få overbevist 
landets politikere. 
Dén opgave tager vi på 
os i 2022! 
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KORT NYT

Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1

Gratis ferie i handicapvenligt 
sommerhus!
Hjernesagens medlemmer har igen i år mulighed for at søge om
en gratis ferieuge i Margrethehuset. Det er et dejligt og handi-
capvenligt sommerhus ved Roskilde Fjord, som ejes af Odd Fel-
low Ordenen. 

Som medlem af Hjernesagen kan man søge om at låne huset i en
uge ad gangen fra uge 16 til og med uge 42, og er man interes-
seret i at låne huset, skal man indsende en ansøgning senest
den 20. februar med information om hvilken uge, man ønsker
at låne huset, antal personer samt ansøgers navn, adresse og
telefonnummer. Det er en god idé at angive alternative uger i
prioriteret rækkefølge.

Ansøgningen sendes pr mail til lillith@email.dk – og man får se-
nest svar den 15. marts.

Type 2-diabetes og stroke
Cirka en kvart million danskere lever med type 2-diabetes, og
tallet er stigende. Type 2-diabetes er forbundet med en generelt
øget risiko for blodprop i hjernen, og et nyt forskningsprojekt fra
Sydvestjysk Sygehus sætter nu fokus på, om man kan forudsige,
hvem der vil udvikle et stroke.

I projektet undersøger forskerne to typer af et særligt protein, fi-
brinogen, som indgår i blodets størkningssystem – og derfor er
centralt for udviklingen af blodpropper. Projektet ledes af ph.d.-
studerende Nicoline Ostermann Lorenzen fra Enheden for Trom-
boseforskning på Sydvestjysk Sygehus.
Kilde: Region Syddanmark 

Priser til Hjernesagens frivillige
Rundt omkring i landets kommuner påskønner man heldig-
vis den enorme indsats, som de frivillige lægger i at skabe
gode oplevelser for deres medborgere. Og det kommer også
flere af Hjernesagens aktive medlemmer til gode. 

Således modtog Helle Juel i november 2021 Assens Kommu-
nes Handicappris for at holde gang i tilbud om motion og so-
cialt samvær blandt kommunens ældre og handicappede –
trods coronanedlukningerne. Og i Jammerbugt Kommune gik
årets Frivilligepris i 2021 til Birgit Pedersen (billedet) for sit
arbejde med udbrede kendskabet til Hjernesagen gennem
mange år. 

Stort tillykke til Helle og Birgit – og alle andre prismodtagere.
Og måske allerstørst tillykke til alle os andre, fordi vi har de
frivillige ildsjæle, som gør en enorm forskel i hverdagen!



Hjernesagen nr. 1 2021 • 7



8 • Hjernesagen nr. 1 2022

Den 29. oktober sidste år var World
Stroke Day, og dagen markerede samti-
dig StrokeLinjens et års fødselsdag. I
Hjernesagen fejrede vi dagen med en
stor premiere på dokumentarfilmen Til-
bage på sporet. Her følger man Birger
Kjærbye fra han vågner på hospitalet
dagen efter sit stroke og et år frem i
tiden. Filmen er produceret af Hjernesa-
gen med finansiel støtte af TrygFonden,
og den skal være med til at sætte fokus
på livet med stroke.

- På mange måder er Birger en hel typisk
strokeramt. Han har haft flere blod-
propper i hjernen, og selvom han har
færre og mindre invaliderende men end
personer, som rammes af store blod-
propper eller blødninger, så viser syg-
dommen sig at gribe omfattende ind i
hans hverdag efterfølgende, siger Hjer-
nesagens direktør Birgitte Hysse Forch-
hammer.

Lokale visninger 
Premieren foregik i Empire Bio i Køben-
havn, hvor et særligt indbudt publikum
var blandt de første til at se filmen om
Birgers kamp for at finde tilbage til livet
og op på sin mountainbike. Aktuelt er fil-
men på en rundrejse til Hjernesagens lo-
kalforeninger, som arrangerer lokale
visninger flere steder i landet. 

Senere vil filmen blive lagt på Hjernesa-
gens hjemmeside og er også tænkt en
rolle i undervisning af både stroke-
ramte, deres pårørende og fagprofessio-
nelle. Tjek Hjernesagens hjemmeside for
at finde en visning af Tilbage på sporet
tæt på dig – her kan du også finde en lille

film og mange flere fotos fra premieren.
Tak til Hjernesagens samarbejdspart-
nere for økonomisk støtte til at gen-
nemføre premieren: Bayer, Pfizer, Bristol
Myer Squibb, Boehringer Ingelheim
samt Lidl.

Hjernesagen
går til filmen
Der var både rød løber, bobler i glasset og store smil i Empire Bio i København på World Stroke Day, hvor Hjernesagen
havde premiere på en dokumentarfilm om livet efter et stroke.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Preben Cramer Nielsen
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Asmus
Deleuran
Advokat

Husk at skrive dit
telefonnummer. 
Advokaten ringer
til dig med svar. 

Neuropsykologisk rådgivning

Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
Skriv til rådgivningen via hjernesagen.dk
under Rådgivning og Personlig rådgivning.

Gratis 
medlems-

rådgivning
34 10 20 30

Juridisk rådgivning om arv 
og testamente
testamente@hjernesagen.dk

Elisabeth Maina 
Korfitsen
Neuropsykolog

Tirs. kl. 9.30-11.30

Søren Kroer
Advokat

Man. - fre.  kl. 9-16

Juridisk rådgivning 
om forsikring og erstatning

Maja Klamer Løhr
Ansvarlig for 
StrokeLinjen

Vibeke Lodberg
Socialrådgiver

Gitte Rasmussen
Sygeplejerske
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I oktober sidste år havde Hjernesagen
premiere på dokumentarfilmen Tilbage
på sporet. Her kan man bl.a. høre den
hudløst ærlige hovedperson Birger Kjær-
bye fortælle om sine potensproblemer og
følge ham i sin jagt på at løse dem. Som
han med sit karakteristiske glimt i øjet
flere gange konstaterer, så betyder det
meget for de fleste mænds selvopfattelse
at være i stand til at få rejsning. Men se-
nere i filmen rykker alvoren tættere på,
da han konstaterer, hvor store konse-
kvenser den manglende rejsning i sidste
ende kan få: I perioder frygter han nem-
lig, at den manglende intimitet skal ende
med at koste parforholdet.

- En hjerneskade kan give både mentale
og fysiske forandringer, som kan ind-
virke på det seksuelle. Og når det halter
med det seksuelle, vil det ofte skabe fru-
strationer og afmagt hos begge parter.
Der kan opstå misforståelser, skyldfø-
lelse, dårlig samvittighed og det kan
medføre, at den daglige kropskontakt
aftager. De små tegn på intimitet, kys,
kram og berøringer, fader ud. Og det kan
igen lede til nye konflikter og på den
måde breder det, der startede som et
isoleret seksuelt problem, sig til flere
områder i parforholdet og påvirker den
generelle livskvalitet. Det vil få yderli-
gere negative konsekvenser for sexlivet

– og dermed står vi med en ond spiral,
forklarer klinisk sexolog og sygeplejer-
ske Anette Højer Mikkelsen fra Sexolo-
gisk Center på Aalborg Universitets-
hospital.

En samtale, som gerne undgås 
Hun slår også fast, at sundhedsprofes-
sionelle er forpligtiget til at tale med pa-
tienter og borgere om seksualiteten. Det
er specifikt nævnt i Sundhedsstyrel-
sens vejledning til sygeplejerskernes
journalføring – og desuden:

- Både Sundhedsloven og Socialloven
lægger op til, at den sundhedsprofessio-

Sex og 
intimitet 
er vigtigt
I 2020 kunne Søren Brostrøm på et coronarelateret pressemøde slå fast, at Sundhedsstyrelsen går ind for sex. 
For sex er godt, og sex er sundt. Han står ikke alene med synspunktet: Næsten alle danskere anfører, at sex er vigtigt
for deres livskvalitet, men alligevel kan det være vanskeligt at tage hul på samtalen om det haltende sexliv. Både med
partneren og med de sundhedsprofessionelle. Hjernesagen sætter fokus på sex og intimitet efter en hjerneskade.

Af: Ulf Joel Jensen
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nelle skal have fo-
kus på det hele menneske,

og man må sige, at sek- sualitet er
vanskeligt at komme uden om, hvis vi
skal se på hele personen. Det er altså
noget, vi som sundhedspersoner, uanset
om vi arbejder i sygehusvæsnet eller i
kommunerne, er forpligtiget til at tage
os af, fortsætter hun.

Men en ting er, hvad vejledninger og lov-
givning siger, noget andet er, hvad der
faktisk sker i virkeligheden. Anette
Højer Mikkelsens kollega fra Sexologisk
Center, Else Olesen, refererer til en un-
dersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd la-
vede for nogle år siden: 

- Den viste, at sex og intimitet var på pa-
tienternes top tre over emner, de gerne
ville tale med den sundhedsfaglige om –
og det er på tværs af diagnoser. Men
samtidig er samme emne på de sund-
hedsfagliges top tre over emner, som de
helst undgår at berøre. Det er i virkelig-
heden ret paradoksalt, at vi lever i et fri-
gjort samfund og samtidig har et
åbenbart ret bornert behandlingssy-
stem. Men man skal altid huske på, at
har man fået afslag på at tale seksuelle
problemer hos en sundhedsperson, så
er det ikke, fordi der er noget forkert ved
dig eller dine spørgsmål – du har bare
spurgt den forkerte, understreger Else
Olesen.

- Der er lavet en del undersøgelser af,
hvorfor sundhedsprofessionelle ikke
taler seksualitet og samvær: De er
bange for at krænke både deres egen og
patienternes blufærdighed. Der er en
del, som anfører, at de mangler viden og
færdigheder – og er bange for at åbne for
spørgsmål, som de ikke er i stand til at
besvare. Der er dem, som siger, at de ikke
har tid til at snakke seksualitet – og så

er der mange, som siger, at de simpelt-
hen synes, det er følelsesmæssigt ube-
hageligt at tale om seksuelle emner,
supplerer Anette Højer Mikkelsen.

Et følsomt emne, som skal tackles
I Hjernesagens dokumentarfilm om Bir-
ger Kjærbye kan han også fortælle, at
han og partneren manglede støtte og
rådgivning på det intime område. Han
måtte derfor selv søge hjælp uden om
sundhedsvæsnet for at få behandlet
sine erektionsproblemer. Og parret
måtte også selv opsøge neuropsykolo-
gisk bistand for at få talt om deres rela-
tionelle problemer med en fagperson.

For de sundhedsprofessionelle er der
dog hjælp at hente til at gennemføre den
vanskelige samtale. Ligesom Anette
Højer Mikkelsen og Else Olesen undervi-
ser også sexolog Helle Koldsø sund-
hedspersonale fra både kommunale og
private institutioner. Helle fortæller:

- Seksualitet er et følsomt område, og
det kan være meget svært at lægge sine
personlige holdninger fra sig og helt se
bort fra det filter, man selv ser verden
igennem, når man skal tale sex og inti-
mitet med andre. Jeg slår gerne et slag
for den enkelte ansattes grænser og
evner. Men det ændrer ikke på, at pro-
blemerne skal tackles. En løsning kunne
være, at man i fredstid laver en ressour-
cegruppe på en afdeling eller et bosted,
som de øvrige kolleger kan henvise til.
Der findes også mange redskaber, man
som professionelle kan tage i brug for
med sine kollegaer at sætte ord på
emner, som er vanskelige at italesætte;
f.eks. dialogspil, siger hun, og Anette
Højer Mikkelsen supplerer:

- Og så er det vigtigt at huske på, at ens
egen læge kan viderehenvise til sexolo-
giske klinikker i hele landet, hvis de selv
føler sig på dybt vand. Det gælder både,
når det omhandler fysiske, følelses-
mæssige og parforholdsproblemer.

Desuden findes der privatpraktiserende
sexologer rundt omkring i landet, som
fx Helle Koldsøe, der tilbyder sexologisk
rådgivning uden henvisning fra lægen.   

Sex er vigtigt – hele livet
I 2019 udkom den store rapport om pro-
jekt SEXUS, som kortlægger danskernes

Anette Højer Mikkelsen.

Else Olesen.

Helle Koldsø 
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adfærd, holdning og erfaringer på det
seksuelle område. Den baserer sig på
mere end 60.000 danskeres besvarelser
af et omfattende spørgeskema, og viser
blandt andet meget klart, at sex er vig-
tigt i alle aldre og for alle kønsidentite-
ter: Således svarer ni ud af ti danskere i
alderen 15 til 89 år, at sex enten er vig-
tigt, meget vigtigt eller særdeles vigtig
for deres livskvalitet. 

- Det er vigtigt at huske på, når vi snak-
ker seksualitet, at det seksuelle har
mange udtryk. Det handler ikke kun om
penetrationssex. Bare det, at vi rører
ved vores partner, udløser en biologisk
reaktion i hjernen, hvor der bliver udløst
oxytocin. Det er et hormon, som blandt
andet er med til at skabe en tryg og tæt
relation mellem mor og barn, når der
ammes – og det samme hormon får vi

altså en dosis af, når vi er tætte med hin-
anden. Så hverdagens intimitet er, også
på et biologisk niveau, vigtig for os selv
og vores forhold, forklarer Anette Højer
Mikkelsen.

Derfor er det afgørende, at det kan lade
sig gøre at tale med nogen om udfor-
dringerne i ens intime liv og problemer
på det seksuelle område – også efter al-
vorlig sygdom. Vel at mærke på det tids-
punkt, hvor det passer den ramte og den
pårørende:

- Timing er vigtig! Ofte vil der ikke være
plads til at snakke seksualitet i starten
af et rehabiliteringsforløb – og det er helt
i orden. Men det er også altid ok at tage
det op igen, når man begynder at føle et
afsavn. Det sker med meget stor sand-
synlighed på et tidspunkt, og så skal

man huske, at selvom man måske afvi-
ste samtalen tidligere, så har man sta-
dig ret til at bringe det op igen. Jeg har
før talt med patienter i Sexologisk Cen-
ter, som er kommet til mig flere år efter,
de har læst en artikel i et blad. Så har de
gemt den til senere brug – det er en rig-
tig god idé, som man fint kan lade sig in-
spirere af med den her udgave af
Hjernesagens medlemsblad, siger Else
Olesen, der suppleres af Helle Koldsøe:

- Som de seksuelle behov naturligt æn-
drer sig gennem årene, vil de også gøre
det for en borger med en udfordrende
diagnose. Tidligere terapeutiske løsnin-
ger kan måske udvides. Nye og mere re-
levante hjælpemidler er kommet på
markedet osv. Derfor kan det være en
god idé også på et senere tidspunkt at
blive opdateret på egne muligheder.

Tilbage 
på sporet 
Har man fået lyst til at se fil-
men om Birger Kjærbye,
som handler om hans kamp
om at finde tilbage på sporet
i livet som helhed – og ikke
kun på det seksuelle om-
råde, er den lige nu på rund-
rejse blandt en række af
Hjernesagens lokalforenin-
ger. 

På Hjernesagens hjemme-
side kan du i kalenderen fin-
de en oversigt over, hvilke
lokalforeninger, som viser
filmen hvornår. Senere på
foråret vil filmen også være
at finde i sin fulde udstræk-
ning på hjemmesiden.
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Den 16. marts 2009 starter tidligt og i
tæt omfavnelse i Manja Molbæk og Kim
Nørgaards fælles hjem i Ballerup. Deres
tre børn ligger endnu og sover, og ægte-
parret flytter forspillet fra sengen ud på
badeværelset under bruseren og siden
balancerende på håndvasken. Det er
mandag, børnene skal i skole, de voksne

passe deres arbejde, men lige dér i de
 sekunder fortoner alt andet sig. 

Lige indtil den brutale virkelighed over-
tager scenen og slukker for idyllen:
Manja får det med ét underligt. Akut
uudholdelig hovedpine. Svimmel og for-
kvalmet bliver hun hjulpet ind i seng,

men det fortager sig ikke. Kim slår
alarm, Manja bliver hentet af ambulan-
cen, verden står stille – hun har fået to
blodpropper i lillehjernen.

Rammer muren
Manja er indlagt på hospitalet ugen
igennem, inden hun kommer hjem på

Vi ved, at det 
kan vælte
De levede tilsyneladende i det perfekte parforhold, men to blodpropper i Manjas lillehjerne fik alting til at krakelere. 
Pludselig var der ingen overskud til samlivet, ingen tid til parforholdet – og så bristede glansbilledet. I dag er er 
Kim Nørgaard og Manja Molbæk stadig sammen og ude på den anden side af en enorm livskrise, endda på et bedre 
sted end før sygdommen. Men de har et vigtigt råd til alle andre: Prioriter hinanden, husk parforholdet, også selvom 
det virker helt umuligt.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Rasmus Lundby
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weekend. Hun er træt, forvirret og
begge er bange for, hvad der er sket – og
vil ske. Kim er optaget af at skærme
Manja for børnefamiliens hektik og alle
venner og families venlige omsorg.
Manja skal have ro. Manja skal have
plads. Manja skal passes på.

For Manjas vedkommende rammes hun
først af en følelse af lettelse. Over stadig
at være der for børnene. Derefter følger
en periode med usikkerhed og langsom
tilvænning til en forandret hverdag, hvor
hun langsomt skal opbygge sin egen til-
lid til, at hun nok skal komme igennem
det her. Det er en periode med masser af
tvivl, fortæller hun: Tanker som bliver jeg
nogensinde en ordentlig mor igen?  blan-
der sig med frygten for at blive reduceret
til en andenrangs partner for Kim.

- Jeg tror, at der går et halvt års tid, og så
rammer jeg muren. Jeg føler mig util-
strækkelig. Som mor, som partner, som
arbejdskraft – på alle parametre. Jeg
skal genoptræne helt basale færdig -
heder, og når jeg i den periode uund gåe -
ligt spørger mig selv om, hvad jeg
egentlig er værd, så er svaret endnu
mere uundgåeligt: Mindre end før, for-
klarer Manja.

De første tre måneder holder Kim fri fra
sit arbejde, og det betyder, at der har op-
arbejdet sig en gigantisk arbejdspukkel.
Både på hans job og i hjemmet. Han tager
fortsat alting på sig, og Manjas træthed
fylder stadig meget og betyder, at hun fal-
der i søvn senest ved 19-tiden. Hver dag.

- Det hele drejede sig om at pakke Manja
ind så meget som muligt. Og jeg var
meget alene i den periode. Jeg manglede
både min partner og min bedste ven,
som jeg havde kendt og været fortrolig
med siden folkeskolen, siger Kim.

Glansbilledet smadres
Netop det længevarende forhold mel-
lem Manja og Kim stod som noget sær-
ligt. Både for Manja og Kim – men også
for alle omkring dem. De blev konse-
kvent fremhævet som et glansbillede på
det perfekte parforhold. Sat på et piede-
stal og hele tiden bekræftet i, at de gør
alting rigtigt. Men det er på sin vis også
med til at isolere Kim i årene efter Man-
jas blodpropper: For virkeligheden fra
de første måneder efter indlæggelsen

fortsætter. Ingen spørger til ham, ingen
er interesseret i, hvordan han har det
med deres nye tilværelse. Alting hand-
ler i stedet om Manja, og hvor fine frem-
skridt hun gør. Ingen ser i hans retning –
heller ikke Manja.

Kim ender med at smadre glansbilledet
på det perfekte forhold noget så efter-
trykkeligt, da han efter en julefrokost i
Esbjerg, hvor han har optrådt med et
stand up-show, indleder et forhold med
en anden kvinde. Nogle måneder senere,
i marts 2013, går han til bekendelse over
for Manja.

- Helt ærligt, så var det godt, at glansbil-
ledet blev smadret. Det trængte det til.
Men jeg har også et godt råd til andre i
samme situation: Utroskab er ikke den
rette løsning. Der skal måske nok ruskes
op i tingene – det skulle der helt sikkert
i vores tilfælde, men ikke på dén måde,
siger Kim.

Han kalder selv perioden, der startede i
efteråret 2012 og kulminerede med

samtalen om hans utroskab i marts
2013, for en no bullshit-fase: 

- Ingen var interesseret i mig, inklusive
min kone. Det havde stået på i årevis, og
jeg var brugt helt op. Derfor begyndte jeg
konsekvent at gøre det, som gjorde mig
tilfreds. Uden at skele til konsekven-
serne. Jeg skejede ud. Var væk så meget
som muligt. Optrådte med stand up. Ar-
bejdede hele tiden – jeg gad kun mig selv
i den periode, og der kom utroskaben
bare væltende ind oveni alt det andet,
forklarer han.

Dråben, der fik hans bæger til at løbe
over, var, da han i efteråret 2012 blev in-
viteret med på Team Rynkeby. Han gad
godt cykle til Paris med en masse andre
mennesker i gult lycra. Det gad han
endda rigtig godt og tænkte, at nu – nu
er det omsider MIN tur. Men Manja
sagde nej.

- Helt ordret tror jeg nok, at jeg sagde, at
det gør du bare ikke mod mig. Jeg kunne
bare ikke overskue, at han skulle træne
sig op til den lange tur og være så meget
væk fra mig og børnene, fortæller hun.

Tid til Manja og Kim-snakken
Som de i dag sidder her ved køkkenbor-
det i Ballerup ved siden af hinanden
med enslydende tatoveringer, små dril-
lerier og store grin mellem de alvorlige
miner, er det tydeligt, at Manja og Kim
fik løst deres monumentale krise i par-
forholdet. Men det skete først efter, at
Manja smed Kim ud af lejligheden, og de
sammen fik fortalt børnene, at de skulle
skilles.

Hun var ulykkelig – det var de begge.
Hun var også bange for, at hun ville gå i
stykker af det. Troede ikke, at hun rent
fysisk ville kunne holde til den store
sorg og enorme belastning, det er, når
man ikke sover i flere nætter i træk. Men
hun både overlevede og blev hel igen –
og dermed var den store krise paradok-
sal nok også med til at styrke hendes tro
på sig selv.

- Jeg fandt jo ud af, at jeg kan klare lige
så meget af livet og livets udfordringer
som andre. Jeg kan komme igennem
kriser uden at gå i stykker af det. Det var
en vigtig erkendelse for mig, forklarer
Manja.

Læs mere om Manja og Kim
i deres fælles bog “Vil du
låne min bamse, mor”. Den
udkom i 2020 på forlaget
Mellemgaard og er en fæl-
les og meget personlig be-
retning om tiden efter
Manjas sygdom. Bogen er
skrevet fra begges perspek-
tiv; Manja og Kim skiftes til
at føre pennen i et kapitel
hver, og den er tænkt som
inspiration og læring for
andre, der er i en lignende
situation. Bogen kan købes
i Hjernesagens webshop.
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Faktisk er det Manjas forældre, som
hjælper parret ind på den vej, der ulti-
mativt fører dem tættere sammen end
før. Hende mor råder hende til at lægge
bitterheden på hylden, og de forklarer
hende, at hvis hun vælger at smide Kim
ud, vil der sikkert være spørgsmål, som
hun aldrig får svar på. 

- Det var utrolig klogt sagt, for der VAR
ting, jeg måtte have svar på. Vi havde al-
drig haft Manja og Kim-snakken. Den
havde jeg jo også savnet, understreger
Manja.

Den vildeste sex
Så den tog de. Sammen med en hel
masse andre samtaler. De fik gået nogle
meget lange ture, hvor de snakkede om
alting.

- Jeg havde jo allerede sagt det vildeste.
At jeg havde været Manja utro. Der var
ikke flere store bomber at smide – der-
for var der kun ærligheden tilbage, siger
Kim, og Manja supplerer:

- Det betød, at du turde sige, at du ikke
synes, det er fedt, at jeg trækker stikket
og bare går i seng kl. 19 hver dag. Og jeg
turde høre det. 

Det lyder måske enkelt, men det var en
lang og intens vej tilbage mod tilgivelse
og tillid. Parret gik til psykolog sammen
og hver for sig. De insisterede på ærlig-
heden og på at lægge kortene på bordet.
Kim fik luft for sine opdæmmede fru-
strationer – og sammen fik de til sidst
klinket skårene i deres parforhold igen.

- I de første måneder efter Manjas blod-
propper var der lukket helt ned for det
seksuelle. Jeg var berøringsangst og
måske bange for, at det skulle ske igen.
Men lige efter vores krise i 2013 havde
vi den vildeste sex med hinanden. Det
var ren instinkt. Det var sådan du skal
bare ha’, og jeg skal bare ta’, siger Kim,
inden Manja afbryder:

- Det er sjovt, du siger det sådan. For mig
handlede det om, at vi pludselig kunne
miste. Det var følelsen af, at det her fak-
tisk kan være sidste gang. Jeg havde al-
drig før troet, at jeg kunne miste dig.

Et bedre sted i dag
I dag er parret – måske lidt paradoksalt
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– enige om, at de befinder sig et bedre
sted i livet end før, Manja blev syg. Den-
gang var der fuld fart på dem begge.
Manja havde lige fået nyt job, Kim arbej-
dede i butik og var samtidig i gang med
at færdiggøre en jubilæums-DVD med
hans stand up-show. I dag har de fået øj-
nene op for andre værdier i tilværelsen
og er med andre ord droppet lidt ud af
hamsterhjulet.

- Vi er et rigtigt godt sted i dag. Også
bedre end før. Men det hænger også
sammen med, at vi nu ved, at det hele
faktisk kan vælte, forklarer Manja.

Derfor har parret et godt råd til alle

andre – og ikke mindst til dem, som ram-
mes af så voldsomme forandringer, som
en blodprop i hjernen medfører: Det
handler om at prioritere forholdet og in-
sistere på at finde tid til at være sam-
men. Også selvom det er svært og ind
imellem virker helt umuligt. 

- Som den ramte vil jeg sige, at man skal
lade være med at jagte et slutresultat. I
skal være til stede, der hvor I nu engang
er lige nu – også selvom man ikke har
lyst til at nøjes med det. Du er nødt til at
acceptere, at du skal have tid til at lande
i en ny virkelighed – det er i sig selv vig-
tigere end at komme ud på den anden
side. Jeg havde tendens til at fokusere

på fejlfinding og forbedringsmuligheder
i min situation. Og i min jagt på at blive
en bedre version af mig selv, komme
tættere på den jeg var før sygdommen,
så blev parforholdet det første, jeg satte
til side. Det var tæt på at blive meget
dyrt, siger Manja og opsummerer:

- Jeg levede ubevidst eller bevidst med
en slags dogme: Hvis der er noget, som
er sikkert i livet, så er det Kim og jeg. Det
betød faktisk, at vi var tæt på at miste
hinanden, og da det endelig gik op for
mig, blev jeg tvunget til at se på mine
ressourcer og prioritere. Der skal være
plads til parforholdet – også efter en
blodprop.
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Billeder, tegninger, plakater, stykker af
stof og alt muligt andet kappes om plad-
sen i en grad, så der er meget få synlige
kvadratcentimeter væg i lejligheden på
Istedgade i København. På samme
måde nærmest vokser møbler, puder,
dingenoter, blomster og andet vraggods
fra livet op og ud af gulve, bordplader og
andre flader i hjemmet. De mange san-
seindtryk skaber tilsammen et flim-
rende virvar af farver, former og tyngde.
Janne Fredsbo tager imod ved hoved-
døren og guider Hjernesagen gennem en
snæver gang til det fjerneste værelse i
lejligheden. 

- Velkommen til Marrakech. Det kalder
vi det her værelse, griner hun og slår ud
med armen. Parret har været fælles om
lejligheden i fire år nu, men de flyttede
sammen midt i Anders’ rekonvale-
scensperiode efter et stroke – og det kan
ses. Ikke alle flyttekasser er pakket ud
endnu – og der har heller ikke været tid
til at sortere i de mange ting, som hober

sig op gennem livet. Det har med Jannes
egne ord været en ufattelig hård periode
med alvorlig sygdom af enhver tænke-
lig slags og tilhørende lange seje genop-
træningsforløb. Det har krævet skarp
prioritering i hverdagen, og fokus har
været på god mad og en god tone. For
Anders er i dag totalt afhængig af Janne,
og den hårde hverdag har jævnligt sat
kærligheden på prøve.

- Uden tålmodighed, humor, varme og
ikke mindst gode venners hjælp var det
slet ikke gået, siger Janne.

Eventyr på altanen
- Anders er den mest ukonventionelle
mand, jeg nogensinde havde mødt. Han
har en bredde og vidde mellem ørerne
kombineret med et meget blødt indre,
stor lun humor og en poetisk tilgang til
livet. Og så er han jo sejler, 5. generations
sejler! Det betyder alt, siger Janne og
smiler varmt til Anders, som sidder ved
bordet i Marrakech-værelset. 

Han er en rolig mand med et fast blik,
der nikker stoisk til den nyankomne og
siger goddag med umiskendelig syn-
gende norsk accent. Janne forsvinder
ud i køkkenet. Det er middag, men par-
ret har ikke nået at tage hul på brun-
chen endnu, så hun tryller en gæste -
tallerken frem med et vegetarisk fest-
fyrværkeri af farver. 

Brunchen er fast ritual i parrets hver-
dag. Når der ikke er gæster, indtager de
den på altanen. Der er akkurat plads til
to, og de sidder gerne et par timer over
maden, uanset hvordan vejret arter sig.
Når det som nu er koldt, gråt og vådt,
pakker Janne Anders i en varm sovepose
med uld indeni. Anders brygger sig en
kop rigtig kaffe. Det vil sige med bønner
fra en lille dåse, filter og varmt vand fra
en thermokande direkte ned i koppen,
imens Janne varmer sig på en kop the.  

- Sidste efterår brækkede Anders ank-
len og sammen med den forrige blod-

Kærligheden
til eventyret 
De mødtes midt i livet ved en sø i det skotske højland. Den ældre, aristokratiske fysiker fra Norge faldt for den 
vilde danske kropsterapeut, der også kunne sejle. Et skelsættende møde, der rykkede på begge parters balance. 
17 år senere danner Anders og Janne stadig par, og glæden ved hinandens nærhed og kroppe har vist sig holdbar, 
men på stort set alle andre områder er de havnet et helt andet sted i livet, end de havde drømt om. Udfordringerne
har været talrige og alvorlige, men hele vejen igennem har de båret lysten og kærligheden til eventyret med sig.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Privatfoto



prop, der gik hårdt ud over kognitionen
og benene, er Anders endnu engang i
færd med at træne sig op til at kunne gå
ned fra 3. sal. Så vores daglige ritual på
altanen er et af de få eventyr, vi lige nu
har mulighed for at dyrke, forklarer
Janne. 

Så det gør de. Hver dag. Altanen har sit
helt eget liv, hvis man forholder sig helt
stille. Det er de gode til, for Anders har
fået afasi efter et fald på cyklen med to
hjerneblødninger til følge sidste som-
mer. Parret fodrer fugle på altanen, og
både rødkælken og spætten er en over-
raskende jævnlig gæst her i centrum af
Vesterbro. I kvashegnet mod vest, som
Janne har flettet, har et fuglepar bygget
rede.

Huden fandt hjem
Janne og Anders mødte hinanden for 17
år siden, da de hver for sig deltog i et in-
ternationalt sejlertræf for selvbyggere
på Loch Lomond i Skotland. Janne var
40 og Anders 64 år. Janne trængte til en
sommerflirt, og den høje, flotte og vitale
nordmand passede til hendes ide om et
uforpligtende eventyr. At han var 24 år
ældre end hende, gjorde ingenting, for
det var jo ikke noget, der skulle vare. 

- Det var fantastisk, husker hun om
deres første intime møde og fortsætter:
- Min hud føltes, som om den var kom-
met hjem, så dejligt var vort kropslige
liv. Den blotte hudkontakt med Anders
var så skøn, hver celle i min krop jublede
ved dette kropslige møde – det var som
at finde hjem.

Det erotiske har altid været et vigtigt
element i deres liv. Da de mødtes i Skot-
land var Anders gift, så han skulle råd-
føre sig med sit hjerte og have afklaret
sin situation. I første omgang lignede det
bare et lille eventyr i det skotske høj-
land, men et halvt år senere var Anders
afklaret. Han var nypensioneret og
boede stadig i Oslo, Janne huserede i Kø-
benhavn og havde brugt tiden på at
lægge Anders på hylden. At han nu
vendte tilbage, passede hende faktisk
ikke helt. 

- Jeg havde ikke lyst til at forpligte mig
og vidste, at der var mange flere års
eventyr i mig som alenepige. Jeg var
ganske tilfreds med livet, som det var. I

mange år var jeg meget i tvivl om vores
forhold. Det fungerede godt for mig, at vi
boede i hvert sit land og rejste sammen.
Da Anders tidligt i vores forhold friede
til mig foran pejsen, sagde jeg: Hvorfor
nu ødelægge den gode stemning med så
alvorligt et emne, siger hun. 

Så svaret blev et nej. Janne havde ikke i
sinde at gifte sig med en mand, der lige
var blevet skilt fra kone nummer to. Gift
blev de dog alligevel, men det tog over ti
år. En smuk forårsdag blev de viet på
Københavns Rådhus. Derefter bragte
Anders emnet på banen om at flytte
sammen. Også her tøvede Janne, men
gik dog med til at bo sammen i en prø-
veperiode på et halvt år.

Snydt for samlivet
På dette tidspunkt var Anders for
længst blevet ramt af de første blod-
propper i hjernen. Den første kom i 2006,
i de følgende år fulgte mange flere. Der
har været meget sygdom i deres samliv:

- På en måde føler jeg, at vi er blevet
snydt for alle de gode år, når man star-
ter med at bo sammen. For da vi flyttede
sammen, var Anders meget syg. Jeg
stod for afviklingen af hans hus i Norge,
da han var meget medtaget både fysisk
og kognitivt efter en operation for åre-
forkalkning i halsen. Vores samliv har
været præget af intens sygdom, lige
siden vi flyttede sammen, og vi har ikke
kunnet nyde den skønne tid, hvor man
flytter sammen og bare har det dejligt. I
de sidste fem år af vores liv har den
længste pause fra indlæggelser og akut
sygdom eller ulykke været ni måneder,
siger Janne.

Anders får ugentlige besøg af tale- 
pædagogen på grund af sin afasi. Han
har svært ved at finde ordene, så han
siger ikke så meget, mens han spiser sin
brunch. Men han er opmærksom, følger
med i snakken, nikker og bekræfter
småbrummende. 

Hans fysiske svækkelse gør, at Janne i
dag er lige så meget hans plejer som
hans partner, og det er ikke en rolle, der
passer til Janne: Når den ene part er af-
hængig af den anden, og man forsøger
at håndtere de vanskeligheder, hverda-
gen byder en som følge af denne ulighed,
så går bølgerne ind imellem højt. Ikke

mindst fordi begge parter både har tem-
perament og viljestyrke.

Afsky, vrede og urin over alt 
Alligevel er det sygdom og svækkelse
snarere end temperament og ilterhed,
som har været den største trussel mod
forholdet. Den første blodprop kom hur-
tigt, og i løbet af få år begyndte efter-
virkningerne at skabe udfordringer i
parrets samliv. De boede ikke sammen,
og dét, at Anders begyndte at tisse i buk-
serne uden at føle nogen trang til at gøre
noget ved det, skabte store problemer,
før de flyttede sammen. I otte år tissede
Anders ned af sig selv, og Janne indså
ikke, at det også var en følge af blod-
propperne og den skade, der var sket i
hjernen. I stedet bebrejdede hun ham, at
han ikke gjorde noget ved problemet.

- Jeg kan ikke klare urin, og det frastødte
mig, når han havde tisset ned ad sig
selv. Jeg tænkte, at det havde noget at
gøre med en forstørret prostata og
kunne ikke forstå, at Anders, som ellers
cremer sig, plejer sin krop og går til læge,
når der er behov for det, ikke fik taget sig
sammen til at gøre noget ved dét her,
som i den grad frastøder mig. Det fjer-
nede kontakten imellem os, var meget
sorgfuldt, og desperationen steg. Det
blev et konfliktpunkt mellem os, men jeg
forstod ikke, at det havde at gøre med
Anders’ krøllede hjerne. At det også var
en følge af hans blodpropper, fortæller
hun. 

Den viden fik hun først mange år senere,
da hun på eget initiativ langt om længe
besluttede sig for at bede om at få fore-
taget en neuropsykologisk undersø-
gelse af Anders ved en af de utallige
indlæggelser. 

- Jeg var ved at gå op i limningen, for tis-
seriet blev med årene et stadig større
problem, siger hun. 

I starten var det noget, Janne kun blev
konfronteret med i de perioder, hvor de
var sammen i weekender eller ferier,
men over tid blev det ødelæggende for
deres intime liv. Janne følte stor afsky
for Anders, og selvom erotikken som
nævnt altid har været et kernepunkt i
deres liv, kom det dertil, hvor Janne bad
Anders flytte fra ægtesengen, da hun til
slut ikke kunne udstå synet af ham og

18 • Hjernesagen nr. 1 2022
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Janne og Anders elsker det sydlige England. Her er de for år tilbage på tur til landsbyen Moretonhampstead, hvor de har været på kursus i at
lave egne sko og støvler.
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blot ønskede fred om natten fra denne
ulidelige mand, som ignorerede hende
totalt på dette ellers helt afgørende
punkt. En drastisk beslutning, men: 

- Det var godgørende at sove alene og
være fri for ham og hele hans redelig-
hed. Det gav virkelig en tiltalt pause for
mig at være ham foruden om natten. 
At gå i seng alene, ligge alene og vågne
alene var ekstremt befriende. Det red-
dede vores ægteskab med denne af-
stand, understreger Janne.

To år uden seksuel kontakt
I bund og grund vidste Janne ganske en-
kelt ikke nok om Anders’ situation og
sygdom, til at hun kunne håndtere det
med andet end afsky. Da hun mange år
senere omsider får forklaringen fra en
neuropsykolog, bliver det også nem-
mere at håndtere situationen: 

- I en årrække følte jeg mig totalt ignore-
ret. I min forståelse nægtede Anders at
gøre noget ved sit problem, selvom det
tydeligvis påvirkede mig enormt. Det
betød, at vi gled fra hinanden, og da jeg
omsider fik en forklaring, blev det også
nemmere at forstå, forklarer hun.

Det blev også en hjælp for parret, at de
under et kontrolbesøg på Herlev Hospi-
tal blev introduceret til uridomet, en løs-
ning til mænd med inkontinens.
Juleaften 2020 traf Janne en beslutning
om, at det ægteskabelige samliv skulle i
bevægelse igen. Derfor rykkede de to til-
bage i en fælles seng, og langsomt er en
modning på vej. 

- Det er klart, når man har følt had og
afsky til sin mand i så mange år, så tager
det tid at modnes til nærhed. Men jeg
savnede intimiteten og det seksuelle. På
daværende tidspunkt havde vi haft to
år uden seksuel kontakt, men jeg kunne
ikke se mig selv leve sammen med en
mand uden hele pakken. Jeg savnede
hans krop. Jeg savnede hudkontakten,
nærheden mellem vores kroppe og lat-
teren, fortæller hun.

Plads til både sex og syv
Men vejen er ikke uden bump og forhin-
dringer: Anders’ sygdom har også på-
virket evnen til at få rejsning. Han tager
derfor blandt andet et hormon, DHEA,
som kan være med til at hæve testoste-

ronniveauet i kroppen, og en dag, hvor
Janne hjælper ham med uridomet, kom-
mer rejsningen, og hun mærker spon-
tant sin egen lystfølelse. 

- Det var skønt og nyt! Jeg havde sådan
savnet min egen lyst, siger Janne og
fortsætter: - Det er klart, at når ens hver-
dag er fyldt med urin, og man ikke fatter,
hvad der foregår, så daler lysten natur-
ligt. Du bliver brandslukker med så
meget sygdom i så mange år. Du forsø-
ger bare at komme igennem, så godt du
nu kan. Men selvfølgelig har det om-
kostninger, siger hun. 

Anders og Janne håber nu, at den fysi-
ske nærhed og det kropslige eventyr
igen kan blive en del af deres liv sam-
men, og arbejder aktivt på at få det til at
lykkes. Janne forklarer:

- Vi har noget, vi kalder ”vi-tid”, hvor vi
forsøger at skabe en æggende stemning
i et varmt værelse. En stemning, som
kan stimulere og vække sanserne: Vi
slukker telefonen, gør sengen indby-
dende klar og har stearinlys og blom-
ster. Vi finder noget godt at bide i;

eksotiske frugter, som minder om køns-
delene – det kan være mango, passions-
frugter og kiwi. Måske et godt glas
portvin af et smukt glas sammen med
en god mørk chokolade. Nøgenhed og
masser af varme i rummet. Måske lytter
vi til musik. Vi forsøger at invitere til in-
timitet med nærhed, dybe samtaler der
inspirerer, at mærke hinandens ånde-
drag. Det handler om langsomhed, nær-
vær, lyde, dovne kærtegn, poesi, onani
og alt det, vi kan li’. 

Det er en bevægelse, som parret helt be-
vidst har sat gang i, fordi den er vigtig
for dem. En æggende bevægelse. 

- Vi er nødt til at holde fast i bevægelsen
hen imod det intime liv. At sætte tid af til
det, vi begge gerne vil – selvom det af og
til føles højst besynderligt. Det må vi tåle.
For vi har begge brug for følelsen af
nøgen hud mod hverandre.  Jeg kalder
det ”kropperi”, og det kan føre til sex, men
det behøver det ikke: Kropperi er noget
særligt i sig selv. Anders har døbt det
”syv”, fordi syv er et helligt tal – og det
netop ikke er sex. Sex er skønt, men syv
er andet og mere end sex, slutter hun.

Parret elsker at sejle. Her er de på tur i Isefjorden med bare ti cm vand under båden
”Røde Orm”.
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- Kommunikation er helt central for at få
et nødlidende sexliv på sporet igen. Men
samtalen om et dårligt fungerende sex-
liv er ikke nogen let samtale. Først og
fremmest er det vigtigt at holde den på
egen banehalvdel: Du skal tage ud-
gangspunkt i egne følelser og behov og
for alt i verden undgå at bebrejde din
partner noget. Du skal forebygge, at
samtalen eskalerer: Det er meget sår-
bart og følsomt – også for din partner. Og
det kan føles som et stort nederlag, når
tingene ikke fungerer. Samtidig er det
også vigtigt, at du er meget konkret.
Hvis du efterlyser romantik, så kan du
ikke bare konstatere dét. Du er nødt til
at forklare, hvad det helt præcis er, du
savner – er det komplimenter eller
kram? Kys eller knus, indleder sexolog
og sygeplejerske Else Olesen fra Sexolo-

gisk Center på Aalborg Universitetssy-
gehus.Hendes kollega, klinisk sexolog og
sygeplejerske Anette Højer Mikkelsen,
supplerer: 

- Det er meget vigtigt at være lyttende
og holde mulighederne åbne. Jeg har en
øvelse, som kan være god at bruge, hvor
den ene part genfortæller, hvad den
anden lige har sagt. På den måde sikrer
man sig, at man er enige om, at det sagte
også er blevet opfattet på den måde,
som det blev ment. 

Seksualitet uden berøringer
Helle Koldsø er privatpraktiserende
 sexolog og hjælpemiddelskonsulent, og
hun er også optaget af kommunikationen
i parforholdet, hvor seksualiteten og inti-
miteten lider – fx efter en hjerneskade:

- Seksualitet er i sig selv et sprog mellem
to mennesker, og det er vigtigt at holde
sig for øje, at sex handler om meget
andet og mere end selve akten. Det er i
meget høj grad også behovet for hud-
kontakt mellem to mennesker. Først og
fremmest handler sex om nærhed og in-
timitet, og efter en hjerneskade kan det
være nødvendigt, at man anlægger et
bredere perspektiv på seksuel aktivitet
end tidligere for at opnå den samme fø-
lelse af nærhed som før hjerneskaden,
siger hun. 

Hun fortæller videre, at hun under coro-
nanedlukningerne de sidste par år
blandt andet har brugt tid på fagligt at
udforske en øvelse, som kaldes eye ga-
zing, hvor man fastholder øjenkontakt
med en partner i lang tid af gangen.

Hjælp til
sexlivet
Det skaber uvægerligt problemer i et parforhold, hvis seksualiteten ikke fungerer. Men heldigvis er der hjælp at
hente, hvis intimiteten lider – og det gælder uanset om det skyldes fysiske problemer hos den ene eller anden i et par-
forhold eller følelsesmæssige problemer, som er vanskelige at tale med sin partner om.

Af Ulf Joel Jensen
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- Jeg er nødt til at understrege, at det
ikke er noget, jeg er ekspert i, men det er
meget spændende. Der er lavet under-
søgelser af det, og det viser sig, at der
rent biokemisk sker der de samme ting
i kroppen som under sex. Der udløses
nogle af de samme hormoner, og man
kan derfor opnå den samme følelse af
nærhed, intimitet og en seksuel forbin-
delse – uden overhovedet at røre ved
hinanden, forklarer Helle Koldsø.

Undgå de parallelle liv
Der er mange udfordringer i parforhol-
det, når den ene er blevet ramt af en
større eller mindre hjerneskade, og ofte
tager det tid, før der overhovedet kom-
mer fokus på det seksuelle område igen.
Men alle undersøgelser og kliniske erfa-
ringer viser, at der for langt de flestes
vedkommende kommer et tidspunkt,
hvor det seksuelle eller intime afsavn
kommer til at spille en rolle i livet. Og det
kan være vanskeligt at finde tæt sam-
men igen i et parforhold, hvor rollerne er
ændret, og man er kommet ud af vane
med at være kropslige sammen.

- Et godt råd vil være, at man skal undgå
at leve parallelle liv. Det kan man gøre
ved at tage initiativ til at gøre noget
sammen – gå til aktiviteter med hinan-
den, så man får et fælles liv. Næste
skridt, når det kommer til at få mere
seksuelt samvær ind i hverdagen,
kunne være at fokusere på at skabe en
ramme, der lægger op til det. Giv hinan-
den nogle flere kram, knus, kys og be-
røringer i hverdagen. Læg jer tæt
sammen i sengen. Giv hinanden mas-
sage, hvis man er i stand til det. Det
handler om at nærme sig hinanden igen
og være opmærksom på berøringerne,
siger Anette Højer Mikkelsen.

En af de ting, som også kan udfordre in-
timiteten, er selve accepten af den nye
livssituation. Hos den ramte kan det
være udfordringen med at finde en
måde at leve med og acceptere en ny
krop med begrænsninger – og måske
med fysiske forandringer efter lammel-
ser eller andre senfølger. 

- Det er en lang proces at ændre på sin
kropsopfattelse. Man skal finde ud af,

hvad kroppen nu er for en størrelse – og
hvad den kan. Måske bliver det ikke mu-
ligt at acceptere ændringerne, men det
er noget, man bliver nødt til at leve med.
For at vænne sig til kropsændringen
kan øvelsen være, at du betragter dig
selv i spejlet, selv om det er svært. Fo-
kuser på det gode. Hvad kan jeg lide ved
mig selv. Berør dig selv mere end du er
vant til. Det kan være en hjælp til at
finde mere selvtillid og bidrage til, at du
kommer til at holde mere af dig selv,
siger Anette Højer Mikkelsen.

Sex i singlelivet
Sex er imidlertid ikke forbeholdt parfor-
holdet. Det er i meget høj grad også rele-
vant og vigtigt område af livet for
personer, som lever alene. Sexlivet som
single kan være lige så udfordret som i
parforholdet, men ifølge sexologerne er
der en endnu større tendens til, at det
overses i mødet med de sundhedspro-
fessionelle. 

Else Olesen har nogle konkrete råd til
singlen, som er blevet ramt af en hjerne-

Det handler om at skabe rammer, der lægger op til intimitet. Fx gennem varm belysning, blomster eller andet.
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skade og nu har udfordringer på det
seksuelle område: 

- Find ud af, hvad din seksualitet kan. Og
hold fokus på det, du kan – frem for på
det, du ikke længere er i stand til. Jo
mere selvbevidst, man bliver om sin
seksualitet, jo nemmere bliver det også
at invitere potentielt nye partnere ind i
sit seksuelle rum.

Hendes kollega Anette Højer Mikkelsen
understreger, at der i mange tilfælde
også er gode muligheder for medicinsk
hjælp til seksuelle problemer efter en
hjerneskade. Det afhænger helt af typen
af ens problemer, hvilke andre former
for medicin, man tager, mv. Også her
gælder, at det første skridt tages hos
lægen.

Hjælpemidler og købt kontakt
Desuden findes der en lang række af for-
skellige hjælpemidler, som kan være en
del af det seksuelle liv – både for par og
singler. Har man et handicap, som på-
virker ens seksualitet, er det muligt at

søge om økonomisk tilskud til indkøb af
et sexhjælpemiddel.

- Det er klart, at der er gråzoner og sam-
menfald, når det kommer til sexhjælpe-
midler og sexlegetøj, men helt over -
ordnet kan man sige, at hjælpemidlerne
er dem, som betyder, at en person med
et funktionstab enten alene eller sam-
men med en partner kan gennemføre en
seksuel akt. Fx findes der penispumper,
som er designet til at afhjælpe en reel
dysfunktion, nemlig tab af rejsnings-
evne. Mens der også findes andre og
langt billigere pumper, som udeluk-
kende anvendes til stimulering, fordi det
føles godt. En vibrator kan både være et
legetøj og et hjælpemiddel alt efter den
konkrete situation, mens et redskab til
at holde vibratoren til personer, som har
lammelser, udelukkende vil være at be-
tragte som et hjælpemiddel, forklarer
Helle Koldsø.

Slutteligt peger hun også på muligheden
for, at man køber sig til sex, intimitet og
kropskontakt. I Danmark er det lovligt

både at købe og sælge sex, men her be-
væger man sig for alvor ud i en etisk og
moralsk gråzone. I nogle kommuner har
man således en nultolerance overfor at
hjælpe borgere med kontakt til sexar-
bejder, mens det i andre er muligt for ek-
sempelvis personale på et botilbud at
lave aftaler på vegne af en beboer om
besøg af sexarbejder. Men også når det
kommer til at gøre brug af dette, gælder
det, at sex ikke bare er sex:

- Rigtigt mange bliver overraskede over,
hvor sjældent det faktisk handler om
samleje, når en sexarbejder er ude ved
en borger med en skade efter fx et
stroke. Meget ofte handler det i stedet
for om nærhed og fysisk kontakt. Det
handler om at blive nusset om, måske
masseret og berørt på en anden måde,
end den kliniske kontakt med persona-
let. Der findes også cuddling terapi; Hvor
den professionelle krammer og nusser
sin klient. Det er non-seksuelt, fysisk be-
røring, men stadig købt for penge, slut-
ter Helle Koldsø.

Inspiration og 
hjælp til sexlivet
Der findes en sand vrimmel af (net)butikker, som
sælger sexlegetøj. Få steder fokuseres samtidig
på hjælpemidler i forbindelse med en given diag-
nose. To af artiklens sexologer, Else Olesen og
Helle Koldsø, driver hver deres onlinebutik med
netop dette fokus: elseoshop.dk og HJMKshop.dk.
Desuden har Helle som uafhængig hjælpemid-
delskonsulent opbygget et stort showroom, der
kan besøges efter aftale. Se mere på hjemmesiden
under Center for Personlig Trivsel 

Du kan også læse mere om tilskud til hjælpemid-
ler på hmi-basen.dk, som drives af Socialstyrel-
sen. Her er der en oversigt over alle typer af
personlige hjælpemidler – brug søgefunktionen til
at finde flere informationer om seksuelle hjælpe-
midler. 

Du kan også få anonym rådgivning om seksuelle
udfordringer i Hjernesagens rådgivning, Stroke-
Linjen. Linjen er åben hver dag for telefoniske
henvendelser på 34 10 20 30.
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KLUMMEN:

En skade i hjernen medfører mange ændringer. Også i parfor-
holdet. Ofte er nogle ting blevet sværere, og man bliver måske
afhængig af sin partner på en måde, man ikke har været tid-
ligere. Der kan også være fysiske ændringer, der gør, at man
ikke kan bevæge sig som før og/eller ikke føler sig lige så at-
traktiv. 

Ændringer i samlivet kan føre til både afsavn og afmagt. Især
hvis man ikke får talt om det. Men hvad hvis man har mistet
sproget og derfor ikke via ord kan udtrykke behov, frustration
eller bekymring i forhold til ændringerne i samlivet? Alle, der
har svær afasi ved, hvor svært det er at bringe abstrakte
emner på banen. Måske kan man tale om ting, man kan pege
på eller en konflikt, der opstår her og nu, men at få bragt sam-
talen hen på et savn eller en bekymring er svært. For slet ikke
at tale om at få nuanceret savnet eller budskabet.

Det er virkeligheden for de mennesker, der som følge af deres
stroke er blevet ramt på sproget og har fået svær afasi; man
har tankerne og følelserne, men man har ikke ordene til at få
taget svære emner op med sin partner, som man måske ville
have gjort tidligere.

Hjælp til samtalen om intimitet
Center for Hjerneskade har oversat et hæfte fra Aphasia In-
stitute i Toronto med henblik på at gøre det lettere for men-
nesker med svær afasi at få talt med deres partner om de
ændringer, de oplever i forbindelse med intimitet. Hæftet be-
står af billeder ledsaget af en kort tekst. Billederne er inddelt
i temaer og tanken er, at personen med afasi på denne måde
selv kan tage emner op og pege sig frem til det, han/hun øn-
sker at tale med sin partner om. 

Hæftet giver mulighed for samtaler om:
� Vores parforhold; hvordan går det?
� Vores skænderier; hvorfor opstår de?
� At det er svært at tale sammen som før
� At det er svært at deltage i intim snak
� At min lyst har ændret sig

� At jeg ikke har mere energi
� At jeg er bange for en nyt stroke i forbindelse med sex
� At der er specifikke udfordringer i forbindelse med sex 

– og hvordan vi løser dem

Hæftet kan også bruges som et materiale, man som par i fæl-
lesskab kan kigge i for at komme rundt om de forandringer,
som skaden har medført i forhold til intimitet og parforhold.

Hvordan får man hæftet?
For at gøre hæftet tilgængeligt for alle ligger det til gratis
download på Center for Hjerneskades hjemmeside - https://
centerforhjerneskade.dk/pdf/N_rhed_sex_og_parforhold.pdf

Mange har dog svært ved at komme ind på en computer og
printe, ligesom de færreste kender til, at der her ligger hjælp til
samtaler om intimitet. En overvejelse til fagfolk kan være at
nævne for deres patienter, at de fleste strokeramte oplever
forandringer i intimiteten i deres parforhold og i den forbin-
delse udlevere hæftet. På den måde er det i hjemmet den dag,
man får brug for at tale om emnet. Det, at en fagperson udle-
verer materialet, kan også være en tilskyndelse til at få taget
emnet op. For forandringer i intimitet og parforhold er noget
de fleste oplever, men de færreste taler om – slet ikke når man
har afasi.

Af Trine Thyrsted Klinkby, 
logopæd, Center for Hjerneskade

At tale om 
intimitet 
uden 
et sprog

© Aphasia Institute
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VI GENTAGER SUCCESEN:

Weekendophold 
på Musholm

Vil du være frivillig?
Hjernesagen søger to frivillige, som kan give en hjælpende og praktisk hånd under weekenden. Det kan fx bestå
i at hente kaffe/the, mad, hjælpe under aktiviteterne, hjælpe med at gøre arrangementet hyggeligt og få alle
med ind i fællesskabet. Som frivillig hjælper får du opholdet betalt. 
Kontakt StrokeLinjen på 34 10 20 30, hvis du kunne være interesseret.

Hjernesagen tilbyder endnu engang et ophold på Ferie- og
Konferencecenter Musholm i weekenden den 22.-24. april
2022 for både ramte og pårørende. Er du klar til endnu en
tur, eller nåede du ikke med sidst, så er der mulighed for at
komme af sted i år!

Weekenden vil byde på musikalske indslag og forskellige
aktiviteter ude og inde, fælles og opdelte efter interesse.
Der vil være god mulighed for at gå til og fra det hele alt
efter ens behov for hvile.

Handicapvenligt og smukt
Musholm ligger naturskønt ud mod Storebælt og med til-
gængelige stier rundt i området. Værelserne er tilgænge-
lige for mennesker med handicap; de fleste badeværelser
er store, og på nogle værelser er der lift, hvis man har
behov for det. Det er desuden muligt at låne visse hjælpe-
midler, fx badestol eller el-scooter, hvis Musholm ved det i
god tid.

Har man brug for hjælp i løbet af dagen, er det en god idé at
tage en ven/pårørende/hjælper med. 

Hvis du modtager hjemmehjælp, kan du kontakte din vi-
sitator i kommunen for at få din hjælp med til Musholm.
Det vil være Slagelse Kommune, som leverer hjemme-
hjælpen, hverken Musholm eller Hjernesagen vil være in-
volveret i den del af hjælpen.

Tid: 22.-24. april. Indtjek fredag mellem kl. 15-17.00 og ud -
tjek søndag kl. 11.30.

Sted: Musholm Ferie- og Konferencecenter; 
Musholmvej 100; 4220 Korsør

Tilmeldingsfrist: 23. februar 2022 

Tilmelding sker på hjemmesiden, hvor du også vil
kunne finde flere oplysninger bl.a. om pris og et pro-
gram for opholdet. 



26 • Hjernesagen nr. 1 2022

Hjernesagens ekspertpanel er endnu
engang blevet udvidet med en promi-
nent skikkelse fra hjerneskadeområdet.
Denne gang byder vi velkommen til Me-
rete Christensen, som første august sid-
ste år gik på pension fra en stilling som
centerchef i Center for Omsorg og Reha-
bilitering i Københavns Kommune.  Me -
rete er oprindeligt uddannet fysio tera -
peut, siden har hun suppleret med en
master i offentlig administration, og hun
var ældrechef i Jægerspris Kommune,
inden hun skiftede til Sundheds- og Om-
sorgsforvaltningen i København Kom-
mune, hvor hun nåede at arbejde i 18 år.

- Hjerneskadeområdet har altid været et
kerneområde i mit professionelle virke,
og jeg vil gerne være med til at under-
støtte den videre udvikling på området
– bare på en ny måde. Derfor var det let
for mig at takke ja til at medvirke i eks-
pertpanelet, hvor jeg tænker, at jeg kan
bidrage med viden om den kommunale
verden, indleder hun.

Kvalificeret med- og modspil
Det var Hjernesagens direktør Birgitte
Hysse Forchhammer, som inviterede
Merete Christensen med om bord i eks-
pertpanelet. Og hun er rigtig glad for, at
den tidligere centerchef har valgt at
fastholde en kobling til sit faglige felt
med det frivillige engagement i Hjerne-
sagen.

- Merete er en stor kapacitet på sit om-
råde, og i Hjernesagen er vi af den opfat-

telse, at hun er en kommunal chef, som
har løst sin opgave rigtig godt. Hun har
efter sine mange år i Københavns Kom-
mune et stort netværk, som vi håber at
kunne få gavn af i vores arbejde. Og så
vil vi faktisk meget gerne have et kvali-
ficeret og kritisk med- og modspil på
vores syn på den kommunale rehabili-
tering af en person, som har været dybt
involveret i arbejdet selv. Vi glæder os
meget til samarbejdet, siger hun.

Og det gør Merete Christensen heldigvis
også. Hun er også frisk på det med både
med- og modspil. For selvom hun fx
deler en af Hjernesagens kongstanker,
nemlig at indføre bindende standarder
for den kommunale rehabilitering for at
løfte kvaliteten, så understreger hun
også, at det ikke er en enkel øvelse:

- Først og fremmest skal Sundhedssty-
relsen ind over. Vi har jo allerede anbe-
falinger på området, men der er bare
ikke ret meget fagligt indhold i dem. Der
kunne man overveje at indføre nogle
mindstekrav, som var inspireret af de
nationale kliniske retningslinjer for
fysio- og ergoterapi, der allerede findes i
regionerne. Det er bare vigtigt at huske
på, at hvor den rehabilitering, som fore-
går på hospitalerne, er tidsafgrænset, så
er borgerne til stede i kommunerne re-
sten af livet, siger hun.

Mere borgerinddragelse
Den tidligere centerleder er ligeledes
enig med Hjernesagen i, at der mangler
data på rehabiliteringsområdet. Men
peger også her på udfordringer:

- Regionerne har ikke ét samlet it-sy-
stem, og det samme gør sig gældende for
kommunerne. Det er i sig selv et lavprak-
tisk problem. Vi skal også blive enige om,
hvilke data, man ønsker at indsamle – og
hvordan vi definerer dem: Hvilket te-
stapparat skal man bruge til at kort-
lægge borgerens funktionsniveau?

Selvom der kan synes at være lang vej
endnu, så ser hun også mange områder,
hvor der er sket en stor og positiv ud-
vikling på rehabiliteringsområdet. Fx er
samarbejdet mellem kommuner og re-
gioner blevet løftet betydeligt over
årene, og det gavner det enkelte pati-
entforløb. Hun nævner et eksempel fra
hendes egen tidligere arbejdsgiver:

Kommunal
ekspertise
Merete Christensen, tidligere centerchef i Center for Omsorg og Rehabilitering i Københavns Kommune, 
er nyt medlem af Hjernesagens ekspertpanel. Her skal hun bidrage med sin store viden om den kommunale 
del af rehabiliteringen. 

Af Ulf Joel Jensen

Merete Christensen, nyt medlem af 
Hjernesagens ekspertpanel.
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Har du en 
hjerneskade  
eller 
hjernerystelse?
Så få hjælp af vores specialister      

til at komme videre.

Center for Hjerneskade

Amagerfælledvej 56A

2300 Kbh. S

Telefon: (+45) 36 32 90 06

kontakt@cfh.ku.dk

Bandagist Jan Nielsen A/S  33 11 85 57  klinik@bjn.dk  www.bjn.dk

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne. 
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko. 
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme 
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er du irriteret over, at din skinne 
sidder fast på dine sko? 
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- Vi har løftet os med mere borgerind-
dragelse og -involvering i forløbene på
tværs af sektorerne. På Neurorehabili-
teringscenter København har de netop
startet et projekt, som er fælles med
 Bispebjerg Hospital og en række alment
praktiserende læger. Når borgeren over-
går fra hospitalet til kommunal rehabili-
tering, sætter man et virtuelt møde op,
hvor alle parter, inklusiv patient og på-
rørende, deltager. Det giver forhåbentlig
en bedre sammenhæng i patientforlø-
bet – og bedre inddragelse.

Nærhed og kvalitet
Som chef for Omsorg og Rehabilitering
har Merete Christensen spillet en nøgle-
rolle i etableringen af netop Neuroreha-
biliteringscenter København. Det var en
længere proces, som startede med, at
kommunen samlede den ambulante del
af hjerneskadeområdet på ét sted rent
fysisk. Senere samlede man døgnplad-
ser og det ambulante, og i 2015 etable-
rede man et tilbud om specialiseret
hjerneskaderehabilitering. 

- Tidligere sendte vi vores borgere fra
København langt væk for at få speciali-

seret rehabilitering. Selvom de fik fagligt
gode tilbud i både Vejle og Dianalund, så
var borgerne kede af at blive sendt væk.
I 2020 fik vi midler til at etablere flere
sengepladser og flyttede vores tilbud fy-
sisk, og evalueringen af tilbuddet viser
meget tydeligt, at borgerne og de pårø-
rende er meget tilfredse, og at tilbuddet
i øvrigt lever op til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger. Det betyder rigtigt meget,
at det hele er samlet under ét tag og med
en stærk ledelse – det gør det også let-
tere at rekruttere kvalificeret personale,
understreger Merete Christensen.

Det er ikke helt tilfældigt, at hun frem-
hæver nærheden i det nye københavn-
ske tilbud, for hun er generelt en fortaler
for at beholde rehabiliteringspladserne
tæt på borgerne:

- Man skal huske på, at rehabilitering
efter hjerneskade ikke er et quickfix. Det
handler om ændrede livsvilkår – uanset
om det drejer sig om store eller små
hjerneskader. Det er noget, som inddra-
ger hele familien, og derfor bør det så
vidt muligt foregå i borgernes nærmiljø,
siger hun og tilføjer: - Men selvfølgelig

skal man passe på med ikke at gå på
kompromis med kvaliteten.

Tid til den tredje alder
Det er helt tydeligt, at Merete Christen-
sen stadig brænder for området. Men
hun glæder sig også til for alvor at tage
hul på sin tredje alder og en helt ny til-
værelse med tid til alt muligt andet end
fag og arbejde:

- Det er en stor beslutning at stoppe ar-
bejdslivet, og jeg skal lige finde mig til
rette i nye roller. Men jeg har min mand
og mine børn og seks børnebørn, og
sammen har vi også to forældre, som vi
skal bruge tid sammen med. Desuden
håber jeg på at få mere tid til motion – og
også at udvide horisonten: Jeg har lige
fulgt en meget spændende forelæs-
ningsrække på Folkeuniversitetet, og
det bliver sikkert ikke den sidste, lyder
det.

Adspurgt om, hvad forelæsningsræk-
ken handlede om, lyder svaret naturlig-
vis: Hjernemad. Det er tilsyneladende
alligevel vanskeligt helt at slippe sit
gamle fagområde.



28 • Hjernesagen nr. 4 2021

Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til vinteraftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 1. februar, så deltager du i lodtrækningen om 
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.

Husk at du selv kan oprette en 
indsamling, en såkaldt fundraiser, 

på Facebook evt. i forbindelse med din
fødselsdag eller særlige årsdage 

og derigennem støtte Hjernesagens
arbejde for strokeramte i Danmark.

Det tager kun 5 minutter!

Vil du vide hvordan man gør kan du
finde en guide på 

Hjernesagens hjemmeside hjernesa-
gen.dk/fundraiser.

Eller skriv til Andreas som 
meget gerne vil hjælpe med 

opsætningen på 
andreas@hjernesagen.dk

Saml ind til 
Hjernesagen



Region

Hovedstaden
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes 
bestyrelser i Bornholm, Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup, Herlev, Lyngby-
Taarbæk, Nordsjælland, København
og Frederiksberg er:
Torben Nielsen, tlf. 29 45 27 12 
E-mail: torben@hjernesagen.dk

Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Albertslund, Høje Taastrup,
Rødovre, Brøndby, Glostrup, 
Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, 
Tårnby og Dragør er:
Britta Friis Kostending, 
tlf. 53 64 48 46
E-mail: britta@hjernesagen.dk

Region Hovedstadens
Kulturklub

Kontaktperson: Lisbet Kragh 
Tlf. 61 26 10 09
E-mail: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Albertslund

Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69

Faste aktiviteter
Medlemsmøde kl. 12.30-15.30 på
udvalgte datoer.
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1,
2620 Albertslund.

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune

Formand: Linda Pedersen
Tlf. 28 43 17 87
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneska-
dede og pårørende har åbent den før-
ste tirsdag i måneden kl. 18-22. Der
er fællesspisning og kaffe. Sted: Res-
sourcevejens lokaler på Kommunika-
tionscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne.
Pris: Kr. 30.

Pårørendegruppen mødes den 
3. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Sted: Ikke fastlagt endnu. 
Kontakt formanden.

Yderligere oplysninger samt tilmel-
ding til arrangementer
Kontakt formanden.

Hjernesagen i Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup, 
Herlev, Lyngby-Taarbæk

Formand: Torben Nielsen
Tlf. 29 45 27 12
E-mail: 
gladsaxe-gentofte@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10-13. Aktivi-
teter med afspænding/gymnastik,
fællessang og klaverakkompagne-
ment, frokost og socialt samvær. 
Tilmelding til Aase Rasmussen, 
tlf. 44 98 30 80, eller formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, Sø-
borg (over for Netto). Start efter jule-
 ferien den 4. januar 2022. Der er luk -
ket i uge 7 (15. februar) og i påsken.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 24. januar kl. 19-21
Åbent møde med Birgitte Hysse
Forchhammer, direktør i Hjernesa-
gen. Hjernesagens forslag til en natio-
nal handleplan for stroke samt andre
aktuelle sager. Sted: Telefonfabrik-
ken, Café Drop Inn, Telefonvej 8, Sø-
borg.  

Generalforsamling er berammet til
tirsdag 8. marts kl. 11 i Laden. 
Mere herom på hjemmesiden og i
brev til medlemmerne.

Hvis du har en e-mail, vil vi være tak-
nemmelige, om du sender adressen til
vores e-mailadresse – på forhånd tak.

Hjernesagen i København
og Frederiksberg

Formand: Ann Høyer
Tlf. 25 37 98 83
E-mail: koebenhavn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes på Lys-
højgårdsvej 43, Valby. Tilmelding til
formanden.

Selvhjælpsgruppe for ramte den 2.
fredag i måneden kl. 14.00-16.30: 
14. januar, 11. februar, 11. marts og 
8. april. Hyggeligt samvær og fælles 
arrangementer, fx udflugter og film
med oplæste undertekster. Yderli-
gere oplysninger fås hos Kirsten
Paulsen, tlf. 51 33 10 63. Pris: Gratis.

Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende 
(efter aftale). Yderligere oplysninger
samt tilmelding til Anni Andersen, 
tlf. 24 21 67 73.

Find os på Facebook: Hjernesagen 
København og Frederiksberg.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.

Aktiviteter vinter/forår
� Søndag 30. januar kl. 13-16
Søndagsmøde. Foredrag v. Allan
Mylius Thomsen om det gamle
Valby – herunder om vores lokaler,
som tidligere husede Sygekassen. Vi
starter med at spise sammen. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Senest 19. januar
til formanden på tlf. 25 37 98 83.

� Søndag 27. februar kl. 13-16
Banko med fine gevinster. Vi starter
med at spise. Pris: Kr. 100 – pris for 1
plade i 3 spil kr. 25. Tilmelding: Se-
nest 18. februar til formanden på tlf.
25 37 98 83.
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Ved bladets deadline er det umu-
ligt at forudsige, om vinterens 
aktiviteter bliver påvirket af 
coronaepidemien. Derfor opfor-
drer vi til, at du tjekker med din 
lokalforening, om arrangemen-
terne bliver afholdt.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.
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� Søndag 27. marts kl. 13-16
Generalforsamling – dagsorden i
henhold til vedtægterne. Det er
meget vigtigt, at I møder op, da vi har
bestyrelsesmedlemmer, der stopper
og ingen har meldt sig som kandida-
ter. Vi starter med at spise lidt sam-
men. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Af hensyn til traktemen-
tet, senest den 21. marts til forman-
den på tlf. 25 37 98 83.

Hjernesagen i 
Nordsjælland – Allerød,
Egedal, Fredensborg, 
Frederikssund, Furesø,
Gribskov, Halsnæs, 
Helsingør, Hillerød, 
Hørsholm og Rudersdal

Formand: Lisbet Kragh
Tlf. 61 26 10 09
E-mail: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Nordsjællands aktivi-
teter finder sted på Ny-Viemosegård,
Rønnevangsallé 5, Hillerød. 
Bemærk: Ny-Viemosegård er 
lukket frem til 25. januar. 

Faste aktiviteter 
Tirsdage og torsdage kl. 10-15 er
der åbent på aktivitetscentret Ny-
Viemosegård. 
På aktivitetscentret Ny-Viemosegård
hygger vi os med sang og spil, stole-
gymnastik og taletræning, socialt
samvær samt andre aktiviteter til-
passet brugernes ønsker og behov. I
vores træværksted kan du om tors-
dagen lære at arbejde på trædreje-
bænk under kyndig vejledning af
vores garvede husflidsspecialist. 
Videostuen står til fri afbenyttelse.
Sted: Ny-Viemosegård, Rønnevangs
Allé 5, Hillerød. OBS: Lukket frem til
den 25. januar Pris: Kr. 60. Dagspris,
som inkluderer formiddags- og efter-
middagskaffe og middagsmad. 
Drikkevarer kan købes billigt. 
Tilmelding hos formand Lisbeth
Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller email:
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

Aktiviteter vinter/forår
� Lørdag 19. februar kl. 15-20.
Vinsmagning. Vinkyper Jørgen
Schmidt indvier os i de tyske vines
hemmeligheder. Sted: Ny-Viemose-
gård, Rønnevangs Allé 5, Hillerød.
Pris: Kr. 200 for brugere og kr. 300 for
øvrige. Tilmelding: Senest 10. februar
hos formand Lisbeth Kragh, 
tlf. 61 26 10 09 eller email: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Søndag 13. marts kl. 12.30-17.00
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Vanen tro, står menuen
på sildemad og forloren skildpadde.
Pris: Kr. 100. Tilmelding: 
Senest 8. marts hos formand 
Lisbeth Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller 
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Søndag 10. april kl. 12.30-17.00
Påskefrokost. Sted: Ny-Viemose-
gård, Rønnevangs Allé 5, Hillerød.
Pris: Kr. 200 for brugere og kr. 300 
for øvrige. Tilmelding: Senest 
5. april hos formand Lisbeth Kragh, 
tlf. 61 26 10 09 eller email: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Rødovre,
Brøndby, Glostrup, 
Hvidovre, Ishøj og 
Vallensbæk

Der afholdes generalforsamling den
22. februar kl. 14. Sted: Blekinge Bou-
levard 2, 2630 Taastrup. Der vil blive
serveret kaffe og kage. Tilmelding se-
nest den 10. februar til Hjernesagens
sekretariat på tlf. 36 75 30 88 eller pr.
mail: admin@hjernesagen.dk
Hjernesagens direktør Birgitte Hysse
Forchhammer vil fortælle om Hjerne-
sagens arbejde.

Hjernesagen
i Tårnby og Dragør

Formand: Inge-Lise Adelhardt
Tlf. 28 83 47 85
E-mail: 
taarnby-dragoer@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemmer af Hjernesagen i
Tårnby/Dragør kan aftale møde

med repræsentanter fra lokalbesty-
relsen den første mandag i måneden
inden cafémødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71, 
Kastrup. Vi vil gerne øse af vores
viden og hjælpe med at finde svar på,
hvor man kan henvende sig eller
finde viden og indsigt vedrørende
apopleksi m.v. Tilbuddet gælder også
pårørende. Kontakt formanden, da
forudgående aftale er nødvendig.

Cafémøder foregår mandage i ulige
uger kl. 14-16. Sted: Postkassen,
Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen,
Kastrup. Medlemmer betaler for
kaffe og brød kr. 15. Gæster betaler 
ligeledes for kaffe og brød samt en
deltagerpris for nogle af møderne.
Tilmelding: Senest 2 dage før til Lizzie
Gylstoff, tlf. 61 70 19 61 eller forman-
den.

Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien kl. 11. Sted: Mødested er
ved Vandtårnet ved Englandsvej.
Yderligere information fås hos for-
manden eller hos Asbjørn Ramussen,
tlf. 22 79 58 18.

Region 

Sjælland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er: 
Rose Brusen, tlf. 30 63 63 20
E-mail: rose@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Greve og
Høje Taastrup

Formand: Tina Nielsen
Tlf. 42 31 40 49
E-mail: greve@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes første
tirsdag i måneden kl. 17-20 i Greve
Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve,
medmindre andet er nævnt. 

Tilmelding senest søndagen før kl. 20
på vores Facebook-side ”Hjernesagen
Greve” under begivenheder eller til
formanden. Der er kaffe/te, og

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.



øl/vand kan købes for kr. 10. Smørre-
brød til kr. 25 bestilles ved tilmelding.
Pris: Kr. 25-75 alt efter arrangement.

Pårørendegruppe. Vi mødes efter
behov. Sted: Greve Borgerhus, Gre-
veager 9, 2670 Greve. Kr. 10 for
kaffe/te, sandwich kr. 35. Tilmelding
og yderligere information: Kontakt
formanden eller se på Facebook.

Løbende information om vores lo-
kalforening. Send en mail til forman-
den, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 11. januar
Nytårskur. Sted: FrivilligCentret,
Greveager 9, Greve. Pris: Smørrebrød
kr. 25,- pr. stk. Øl/vand kr. 10. Tilmel-
ding: Senest 9. januar til Tina Nielsen.

� Tirsdag 1. februar kl. 17-20
Hyggemøde. Der kan være oplægs-
holder noget af aftenen. Sted: Frivil-
ligCentret, Greveager 9, Greve. Pris:
Sandwich til kr. 35 pr. stk. Øl/vand
kr. 10. Tilmelding: Senest 30. januar.

� Onsdag 23. marts kl. 17-20
Generalforsamling. Sted: Frivillig-
Centret, Greveager 9, Greve. 
Pris: Der kan købes øl/vand til kr. 10.
Tilmelding: Senest 20. marts til Tina
Nielsen.

� Tirsdag 5. april kl. 17-20
Foredrag af Michael Jørgensen, som
fortæller om at kunne bestige bjerge
og være OL deltager i parasport, efter
en blodprop i hjernen. Sted: Frivillig-
Centret, Greveager 9, Greve. Pris:
Smørrebrød kr. 25 pr. stk. Øl/vand kr.
10. Tilmelding: Senest 3. april til Tina
Nielsen.

� Lørdag 23. april kl. 13-?
Påskefrokost. Sted: Café Korn,
Waves. Der kommer mere info om
dette arrangement senere. Tilmel-
ding: Senest 17. april til Tina Nielsen.

Hjernesagen
i Guldborgsund

Formand: Rose Brusen
Tlf. 30 63 63 20 
E-mail:
guldborgsund@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
NB! Intet arrangement i uge 7, uge 9
samt Skærtorsdag 14. april. 

Hvor intet andet er anført, mødes vi i
kantinen, Den Sociale Virksomhed,
Københavnsvej 5, Nykøbing F. 
Pris for kaffe/te/kage: Kr. 25 for 
medlemmer, for andre kr. 35.
Vi tager forbehold for evt. ændrin-
ger, aflysninger og flytninger!

Den varme linje
Du er altid velkommen til at kontakte
et af bestyrelsens medlemmer med
spørgsmål, der vedrører Hjernesagen
eller vores arrangementer. 

Læs også om vores arrangementer på
Hjernesagens hjemmeside.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 20. januar kl. 16.00-17.45.
Nytårsbobler og kransekage samt
hygge.

� Torsdag 3. februar kl. 16.00-17.45
Foredrag med John Hansen – et
spændende foredrag venter.

� Torsdag 24. februar kl. 19.30
Revy/Teater – (nærmere besked 
uge 8). Sted: Systofte Forsamlings-
hus. Pris: kr. 100 for medlemmer, for
andre kr. 125. 
Tilmelding: Senest 1. februar til Jytte,
mobilpay 50 12 05 66.

� Lørdag 19. marts kl. 13 
(starter med let traktement for til-
meldte kl. 12.)
Generalforsamling. 
Tilmelding: Senest 2. marts til 
Rose tlf. 30 63 63 20 eller på mail:
guldborgsund@hjernesagen.dk

� Torsdag 31. marts kl. 19
Foredrag med lysbilleder/film med
Jan Jørgensen – ”Livet i roemar-
kerne”. Sted: Frivilligcenteret, 
Banegårdspladsen, Nykøbing F. Til-

melding: Senest 19. marts til Rose 
tlf. 30 63 63 20 eller på mail: 
guldborgsund@hjernesagen.dk

� Torsdag 28. april k. 16.00-17.45
Cafémøde

Hjernesagen i Holbæk 
og Odsherred

Formand: John E. Nielsen
Tlf. 21 15 71 57
E-mail: 
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vores arrange  menter torsdage i
lige uger kl. 16-18 foregår, medmin-
dre andet er nævnt, på Elisabeth Cen-
tret, Carl Reffsvej 2, Holbæk. Der er
elevator, følg blot pilen.
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Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1

Dagsordenen skal som minimum
indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.

• Valg af referent og 
stemmetællere.

• Bestyrelsens beretning 
til godkendelse.

• Fremlæggelse af revideret 
regnskab til godkendelse.

• Fremlæggelse af budget 
til orientering.

• Behandling af indkomne forslag.

• I ulige år: Valg af formand og
mindst et bestyrelsesmedlem 
for en 2-årig periode.

• I lige år: Valg af (næstformand),
kasserer (og et eller 
flere bestyrelsesmedlemmer)
for en 2-årig periode.

• Valg af en eller flere supplean-
ter til bestyrelsen for en 1-årig 
periode.

• Valg af revisor.

• Eventuelt.

Vedtægter for 
Hjernesagens 
lokale foreninger
Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen,
skal være formanden i 
hænde senest en uge før 
generalforsamlingen.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.
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Hvor intet er nævnt under de en-
kelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding 
senest 8 dage før til formanden. 
Tilmelding er bindende, hvis der er
spisning.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 13. januar kl. 16-18.
Nytårskur. 
Tilmelding: Senest 6. januar.

� Torsdag 27. januar kl. 16-18.
Direktør for Hjernesagen, Birgitte
Hysse Forchhammer besøger os.
Tilmelding: Senest 20. januar.

� Torsdag 10. februar kl. 16-18.
Annie D. kommer og viser den nye-
ste mode for vores aldersgruppe.
Tilmelding: Senest 3. februar.

� Torsdag 24. februar kl. 16-18.
Dansktopsanger Lotte Riisholt 
kommer og underholder. 
Tilmelding: Senest 17. februar.

� Torsdag 10. marts kl. 16-18
Hyggemøde.
Tilmelding: Senest 3. marts.

� Torsdag 24. marts kl. 16-18
Generalforsamling.

� Torsdag 7. april kl. 16-18
Familien på farten. 
Tilmelding: Senest 31. marts.

� Lørdag 9. april 
Påskefrokost. Nærmere information
om tid, sted og pris følger.

Hjernesagen
i Kalundborg

Formand: Villy Hald
Tlf. 61 11 05 70
E-mail: kalundborg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Både ramte og pårørende mødes
onsdage i ulige uger kl. 15-17 på Ak-
tivitetscentret, Esbern Snaresvej 55,
4400 Kalundborg. 

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 19. januar 
Jens Nielsen fortæller om udgrav-
ningerne ved Herredsåsen – 1.

� Onsdag 2. februar
Jens Nielsen fortæller om udgrav-
ningerne ved Herredsåsen – 2. 

� Onsdag 16. februar
Hyggemøde. 

� Onsdag 2. marts – evt. start kl. 10 
Udflugt til Psykiatri Museet, 
Nykøbing Sjælland og derefter fro-
kost på Anneberg.
Tilmelding: Senest 28. februar til for-
manden.

� Onsdag 16. marts
Hyggemøde.

� Onsdag 30. marts 
Generalforsamling.

� Onsdag 13. april
Hyggemøde.

Hjernesagen 
i Køge, Stevns og Solrød 

Formand: Conni Andersen 
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: koege-stevns@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes tirsdage i lige uger. Kom
og vær med. Det gælder både ramte
og pårørende. Sted, hvis ikke andet er
anført: Acacievej 54, 4671 Strøby kl.
13. Pris for kaffe og kage: Kr. 25.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 11. januar
Nytårsgalla med champagne og
kransekage

� Tirsdag 25. januar
Banko

� Tirsdag 8. februar
Musik og sang.

� Tirsdag 22. februar
Besøg på PostNord i Køge eller 
film med Brian Baagø – Tilbage 
til livet 1 og 2. 

� Tirsdag 8. marts kl. 13-16
Generalforsamling. Vi giver lidt mad
og drikke. 

� Tirsdag 22. marts
Besøg på flødebollefabrik.

� Tirsdag 5. april 
Påskefrokost

� Tirsdag 19. april
Banko

� Tirsdag 3. maj 
Tur til Gavnø.

� Tirsdag 17. maj
Havedag med sjov og grill – også for
pårørende.

Torsdag 26. maj – søndag 29. maj
Tur til Polen.

Ved henvendelse angående pro-
grammet eller andet:
Kontakt næstformanden: 
Gitte Krogh, tlf. 31 98 39 58.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden.
Tilmelding er bindende, og der er for-
udbetaling på 14 dage.

Hjernesagen 
i Næstved, Faxe, 
Vordingborg og Lolland 

Der er p.t. ingen formand, der arbej-
des på en løsning. Ved yderligere 
oplysninger, kontakt Rose Brusen, 
tlf. 30 63 63 20
E-mail: rose@hjernesagen.dk
Medlemmer kan deltage i aktivite-
terne i Guldborgsund.

Hjernesagen 
i Ringsted

Formand: Gurli Jakobsen
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: ringsted@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Mødested, hvis intet andet er
nævnt: Hyldegården, Hyldegårdsvej
42, 4100 Ringsted.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.



Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 20. januar kl. 15-17
Kresten kommer og underholder. 

� Torsdag 3. februar kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

� Torsdag 24. februar kl. 15-17
Besøg på Ringsted Museum. Sted:
Ringsted Museum, Køgevej 41, 
Ringsted. Tilmelding: Senest den 
22. februar til Gurli, tlf. 29 90 85 98
eller Britt, tlf. 29 80 95 50. 

� Torsdag 10. marts kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

� Torsdag 24. marts kl. 17-20
Generalforsamling. Tilmelding: Se-
nest den 22. marts til Gurli, tlf. 29 90
85 98 eller Britt, tlf. 29 80 95 50. 

� Torsdag 7. april kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

Hjernesagen 
i Roskilde og Lejre

Formand: Jørgen Boesgård
Tlf. 21 75 92 27
E-mail: 
roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Du/I må orientere
jer om, hvor møderne afholdes, når
du/I modtager indbydelse. 
Tilmelding til de faste møder skal ske
til Hanna Jensen på e-mail: 
hmsjensen@hotmail.com eller 
tlf. 24 78 55 18, senest kl. 20 
søndagen før. Der bestilles kaffe og 
2 stk. smørrebrød til kr. 30, som beta-
les kontant.

Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Når livet er svært, kan det gøre godt
at tale med andre, i samme situation.
Vi kan alle komme ud for svære pe-
rioder og problemer, som vi ikke føler,
vi kan magte alene. Her kan det være
en støtte at mødes i netværkscaféen,
snakke, lytte og udveksle erfaringer. 
Oplysninger vedrørende netværksca-
féen for pårørende, kontakt: 
E-mail: 
roskilde-lejre@hjernesagen.dk 
eller formanden tlf. 21 75 92 27.

Afasicafé
Café for afasiramte (personer med
tab af sprog efter apopleksi eller
anden skade i hjernen) der har lyst til
at bruge og vedligeholde det sprog
der nu er deres, sammen med andre i
samme situation. I caféen vil der
være mulighed for at hygge sig, få en
kop kaffe og deltage i sproglige aktivi-
teter, der planlægges i fællesskab
med brugerne. 
Kontakt formanden, tlf. 21 75 92 27
for mere information.

Erfaringsudveksling 
for erhvervsaktive
Vi er nogle ramte, i den erhvervsak-
tive alder, som mødes til fælles erfa-
ringsudveksling. Udover at møde
andre ligesindede over en kop kaffe,
forsøger vi hver gang at berøre et
emne, som betyder noget for os. Du er
også velkommen.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 16. februar kl. 16.45
Bowling med spisning, yderligere in-
formation pr. mail. Sted: Roskilde
Bowling Center, Ro’s Have, Roskilde. 

� Onsdag 16. marts kl. 17.00
Generalforsamling, yderligere infor-
mation pr. mail eller kontakt forman-
den. Sted: Trekroner Plejecenter,
Trekroner Centervej 41, Roskilde. 
Tilmelding: Senest kl. 20 søndagen
før til Hanna Jensen på e-mail:
hmsjensen@hotmail.com 
eller tlf. 24 78 55 18.

Ønskes løbende information om 
lokalforeningens aktiviteter pr. mail,
så send en mail til 
roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Hjernesagen 
i Slagelse og Sorø

Formand: Leif Kristiansen
Tlf. 40 45 53 84
E-mail: slagelse@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og pårø-
rende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der be-
stilles 2 stk. smørrebrød pr. deltager,
og der er kaffe og kage. Øl og vand

kan købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørre-
vangsskolen, kantinen, indgang til
CSU, Rosenkildevej 88 B, Slagelse.

Husk bindende tilmelding skal ske
til formanden senest søndagen før
mødet, medmindre andet er anført
under aktiviteten.

Løbende information om vores 
lokalforening. Send en mail til 
formanden, der så vil sende dig 
nyheder pr. mail.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 12. januar kl. 18
Nytårskur. Vi hygger os med spis-
ning og derefter ”boblevand”, 
kransekage og kaffe.  

� Onsdag 26. januar kl. 18
Spisning og bankospil.

� Onsdag 9. februar kl. 18
Spisning og bocciaspil. 

� Onsdag 23. februar kl. 18
Spisning med sang og musik.

� Onsdag 9. marts kl. 18
Generalforsamling: Dagsorden iflg.
vedtægter. Foreningen giver smørre-
brød efter generalforsamlingen til
medlemmer. Husk tilmelding til Leif
til smørrebrød. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen.

� Onsdag 23. marts kl. 18
Spisning og pakkespil.

Region 

Syddanmark
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er: 
Flemming Frederiksen, tlf. 21 60 08 28
E-mail: flemming@hjernesagen.dk

Hjernesagen 
i Aabenraa og Sønderborg

Formand: Søs Albæk
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: 
aabenraa-soenderborg@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT Hjernesagen nr. 1  2022 • 33
COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.



LANDET RUNDT34 • Hjernesagen nr. 1  2022

Faste aktiviteter
Medmindre andet er anført, mødes vi
i Kirsebærhavens Aktivitetscenter,
Kallemosen 58, Aabenraa. Pris: Kr. 20
for kaffe og brød.

Netværkscafé for pårørende mødes
den 2. onsdag i hver måned kl. 19-
21. Alle pårørende er velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos for-
manden eller Annegrethe Borring, tlf.
24 91 33 60.

Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn, 
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø

Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk

Hjemmeside: www.hjernesagen.dk/
assens-faaborg-midtfyn/
Facebook: www.facebook.com/
hjernesagenvestogsydfyn

Faste aktiviteter
Mandegruppen: Madlavning for
”finere mænd” – vi skiftes til at finde
på, hvad der skal kokkereres af god
mad. Torsdag 13. januar, 10. feb-
ruar, 10. marts, 21. april. Alle dage
kl. 16.30- ca. 19.30. Pris: Kr. 50 pr.
person pr. mødegang for mad og
drikkevarer. Er du interesseret, så
ring eller skriv til formanden senest
mandagen før.

Motionscafé hver mandag kl. 14-15
(dog ikke uge 7 og uge 15). Lettere
motion for alle med småskavanker.
Efter motion har vi socialt samvær
med kaffe og brød. Pris pr. gang: Kr.
10 for motion og kr. 10 for kaffe og
brød (man betaler kun for de møde-
gange man deltager i). Tilmelding:
Ingen tilmelding, man møder bare op,
men har du spørgsmål, kontakt Helle
Juel tlf. 51 33 62 09.

”Skibet” torsdage i lige uger kl.
15.00-17.30. Et mødested for menne-
sker med erhvervet hjerneskade og
deres pårørende. Der er kaffeklub,
fællesspisning, samtalegrupper, film
m.m. Sted: ”Skibet”, Statene 46, 
Ærøskøbing. 

Pris og tilmelding: Kontakt Catharina
Freudendahl, tlf. 23 84 46 37.

Netværks- og samtalegruppe for på-
rørende den sidste torsdag i måne-
den kl. 19.00-21.30. Vi mødes og
snakker over en kop kaffe og kage.
Pris: Gratis. 
Tilmelding: Til Helle Juel, 
tlf. 51 33 62 09 eller 
mail: helle.juel56@outlook.dk 

Alle arrangementer finder sted i Ak-
tivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg
medmindre andet er nævnt.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 4. februar kl. 17
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens 
Bowlingcenter, Korsvangscentret,
Korsvang, Assens. Pris: Kr. 150,- for
bowling og mad. Leje af sko samt
drikkevarer er for egen regning. 
Tilmelding: Senest 1. februar til for-
manden.

� Lørdag 5. marts kl. 12.30-ca. 17.00
Foredrag og fællesspisning. Fore-
drag med Joakim Juel Vædele, som er
uddannet skibstømrer på Fregatten
”Jylland”, sejlet som styrmand m.m.
på ”Fulton” af Marstal, sekretariats-
leder i Grundtvigsk Forum på Vartov.
Sted: ”Skibet”, Statene 46, Ærøskø-
bing. Pris: Kr. 150 for spisning, fore-
drag samt personbillet til Ærøfærgen
t/r. Tilmelding: Senest 26. februar til
formanden, tlf. 21 60 08 28.

� Lørdag 5. marts (ring og hør 
nærmere for tidspunkt)
Mandegruppen: Fisketure. Efter
havørred på kysten – vaders er en
fordel. Tilmelding: Ugen før til for-
manden.

� Lørdag 19. marts kl. 14
Generalforsamling, dagsorden ifølge
vedtægterne. Mød op til årets vigtig-
ste arrangement for vores forening.
Det er her man kan fremkomme med
ønsker til fremtidige arrangementer;
foredrag, aktiviteter og andet, samt
høre nyt om foreningen. Efter gene-
ralforsamlingen vil der være fore-
drag ved Esther Rützon om Karen
Brahe – At forvalte sine talenter –

foredraget varer ca. 1 time. Pris: Gra-
tis. Tilmelding: Til spisning - senest
den 14. marts til formanden.

� Lørdag 26. marts (ring og hør nær-
mere for tidspunkt)
Mandegruppen: Fisketure. Det bli-
ver enten en fladfisketur med kutter,
hvor fra vides endnu ikke, eller til
Børges Put & Take, Rydskovvej 22,
Aarup. Pris: Hvis kuttertur kr. 100 
pr. person. Tilmelding: Ugen før til
formanden.

� Torsdag 7. april kl. 17 
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens Bow-
lingcenter, Korsvangscenter, Kors-
vang i Assens. Pris: Kr. 150,- for
bowling og mad. Leje af sko samt
drikkevarer er for egen regning. 
Tilmelding: Senest 5. april til forman-
den.

Der kan læses mere om arrangemen-
terne i den “gule” folder eller på hjem-
mesiden og Facebook. Der tages
forbehold for ændringer.

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen

Formand: Jørn Baagø
Tlf. 20 54 24 55
E-mail: billund-varde@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 3. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
været med før og vil deltage, så ring
til Hanne, tlf. 23 30 61 54.

Faste aktiviteter i Varde
Samtalegruppe. Vi mødes mandage
og onsdage kl. 9.30-11.00. Sted: Med-
borgerhuset, Storegade 56, Varde. Vil
du være med, så ring til Bente, tlf. 21
26 09 10, eller til Hanne, tlf. 75 21 08
55/25 31 09 55.

Faste aktiviteter i Vejen 
Samtalegruppe. Vi mødes første
mandag i måneden kl. 19. Sted:
Huset, Østergade 2, Vejen. Yderligere
oplysninger og tilmelding til Tove, 
tlf. 21 46 48 54.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 

om dit arrangement er aflyst eller udskudt.



Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag den 1. marts kl. 15.00
Generalforsamling. Sted: Frivillig-
center Billund, Nymarksvej 10,
Grindsted. Tilmelding: Senest 25. fe-
bruar til Hanne, tlf. 75 32 23 54 eller
Tove, tlf. 21 46 48 54.

Hjernesagens bisidder 
i Billund, Varde og Vejen
Jette Bruun
Tlf. 75 36 54 14 - 24 60 00 05

Hjernesagen 
i Esbjerg og Fanø

Formand: Mette Vibeke Kristiansen
Tlf. 41 67 57 43
E-mail: esbjerg@hjernesagen.dk

Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter.

Hjernesagen i Fredericia

Formand: Ulla Pold
Tlf. 60 16 96 43
E-mail: fredericia@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Fællesspisning den sidste torsdag i
måneden kl. 17.30, hvor vi hjælper
hinanden med at gøre klar, så vi kan
spise kl. 18. Pris: Kr. 50 pr. person.
Sted: Fælleshuset, Thygesmindevej
81, Fredericia. Tilmelding: Senest
mandagen før til formanden eller
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.

Hjernesagen
i Haderslev og Tønder

Formand: Lis Ernlund Mastrup
Tlf. 22 50 42 98
E-mail: 
haderslev-toender@hjernesagen.dk 

Faste aktiviteter
Vi mødes den første og anden
onsdag i måneden kl. 19.00-21.30
(medmindre andet er anført).
Samvær og kreative aktiviteter. Sted:
VSU, Bygnaf 14 i gården, Haderslev.
Gratis kaffe og kage. Gerne tilmelding
til formanden.

Vigtigt: Beløb for deltagelse i de
forskellige aktiviteter bedes 
overført til konto i Nordea 
reg.nr. 2450 kontonr. 8975 838 367.

Hammelev Sport-genoptræning-
glad motion
Hver torsdag kl. 17-20 fra sep-maj i
Hammelev Hallen, Hammelev Bygade
28A, Vojens. Motionscenter,
gymnastik, kegler og boccia.
Efterfølgende spisning. Pris: Kr. 150
pr. år. Tilmelding til formanden.

Gåture med Gitte
Den sidste fredag i hver måned.
Sted: Vi mødes på Hindemaj på broen.
Husk kaffe og kage. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22 82 44 18.

Pårørendegruppe. Sted: VSU, 
Bygnaf 14, Haderslev. Ring og hør
mere hos Kirsten, der træffes efter 
kl. 16 på tlf. 40 73 11 08.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 12. januar kl. 18
Grønkål, flæsk, hamburgerryg og
pølser. Pris: kr. 100. Tilmelding: Til
Lis 22 50 42 98. 

� Onsdag 2. februar kl. 19
Hygge. 

� Onsdag 9. februar kl. 19
Fastelavnsboller.

� Onsdag 2. marts kl. 19
Hygge. 

� Onsdag 9. marts kl. 19
Generalforsamling (der serveres
ostebord). Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. 

� Onsdag 6. april kl. 18
Påskefrokost. Pris: Kr. 100. Tilmel-
ding: Til formanden, tlf. 22 50 42 98. 

Sommerhusophold i Hou, 3-4 dages
ferie i Danmark (maj/juni 2022). For
mere information og tilmelding, ring
til formanden tlf. 22 50 42 98. Mere
information i næste blad. 

Løbende information om vores lo-
kalforening. Send en mail til forman-
den, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Hjernesagen 
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn

Formand: Jimmy Jørgensen
Tlf. 40 40 79 40
E-mail: nordfyn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
De kreative – for ramte
Hver torsdag kl. 9.30-12.30. Vi arbej-
der med vores hobby på egen hånd.
Medbring selv det, du vil arbejde
med. Sted: Odense Kultur- og Idræts-
hus, indgang L (Bolbro Brugerhus), 
lokale 2, Stadionvej 50, Odense V. 
Pris: Gratis - vi giver kaffen, og du kan
købe brød eller frokost i caféen. Til-
melding: Mød op – alle er velkomne.
Har du spørgsmål, så kontakt Dorthe
Lauridsen, tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier.

Åben rådgivning.
Hver tirsdag kl. 14-15. Dialog og
samtale for ramte og pårørende. Kom
forbi til en kop kaffe og sparring om
udfordringer i din hverdag. Sted:
Odense Kultur- og Idrætshus, indgang
E (Bolbro Ældrecenter), Stadionvej
50, Odense V. Pris: Gratis. Tilmelding:
Ikke nødvendig.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 26. januar kl. 19-21
Pårørendecafé. Har du erfaringer,
som du gerne vil dele? Savner du
input fra andre pårørende? Mød
andre pårørende og del erfaringer fra
tilværelsen som pårørende. Sted:
Odense Kultur- og Idrætshus, Ind-
gang E (Bolbro Ældrecenter), Sta-
dionvej 50, Odense V. Pris: Gratis – vi
giver kaffen. Tilmelding: Information
og tilmelding til Hanne Andersen på
mail: stha@kalnet.dk

� Lørdag 5. marts kl. 14 
(sandwich serveres kl. 13)
Generalforsamling 2020, 2021 og
2022. Bemærk: Covid-19 har udsat
generalforsamlingerne for 2020,
2021. Generalforsamlingen afholdes
med dagsorden ifølge vedtægterne,
dog tilpasset Covid-19 situationen.
Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være for-
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manden i hænde senest en uge før af-
holdelse. Vi glæder os til at se så
mange som muligt. Sted: Odense Kul-
tur- og Idrætshus, Indgang E (Bolbro
Ældrecenter), Stadionvej 50, Odense
V. Pris: Gratis – vi giver kaffe og en
sandwich til de tilmeldte. Tilmelding:
Af hensyn til indkøb af sandwich er
tilmelding nødvendig og sker til
Jimmy Jørgensen, tlf. 40 40 79 40
eller mail: nordfyn@hjernesagen.dk 
Alle øvrige er velkomne til general-
forsamlingen uden tilmelding.

Hjernesagen Kolding

Formand: Ved redaktionens afslut-
ning var der ikke valgt en ny formand

Hjernesagen i Vejle 

Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

Faste aktiviteter
Vi mødes den 2. torsdag i hver
måned kl. 10-12 i Foreningernes Hus,
Vissensgade 31 i Vejle. Hyggeligt
samvær/snak/spil og nyt fra forenin-
gen. Der er kaffe på kanden.

Region 

Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Horsens, Hedensted og Silke-
borg, Odder, Århus, Favrskov, Samsø
og Skanderborg, Herning og Ikast-
Brande, Holstebro, Struer og Lemvig
samt Ringkøbing-Skjern er:
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97
E-mail: jonna@hjernesagen.dk

Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Norddjurs, Syddjurs og Ran-
ders er:
Jens Martin Sletting Hansen, 
tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Herning og
Ikast-Brande

Formand: Jens Bilberg
Tlf. 42 18 51 48
E-mail: herning@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til formanden til alle akti-
viteter på grund af corona-situatio-
nen. Foreningen er vært med kaffe.
Medbring selv kaffekop samt brød. 
Hvor intet andet er anført, er møde-
stedet Herning Frivillig Center, Fre-
densgade 14, Herning i tidsrummet
13.30-15.30.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 20. januar
Vi ser filmen, Tilbage på sporet.

� Torsdag 3. februar
Samtale i mindre grupper. 

� Torsdag 17. februar kl. 12.00 
Generalforsamling, starter med en
let frokost.

� Torsdag 3. marts 
Netværksmøde.

� Torsdag 17. marts kl. 13.30
Besøg på Tekstilmuseet med rund-
visning og kaffe. Sted: Vestergade 20,
Herning. Tilmelding: Til Jens, tlf. 42
18 51 48 – max. 30 deltagere.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Kontaktperson: Henrik Hedegaard
Kristensen
Tlf. 23 37 44 17
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Der er ingen faste aktiviteter.

Aktiviteter vinter/forår
� Lørdag 19. februar kl. 11
Brunch og bowling. Pris: Gratis.
Sted: Dominovej 26, Holstebro. 
Tilmelding: Senest 12. februar til
Henrik på tlf. 23 37 44 17.

� Lørdag 26. marts kl. 12
Brunch og generalforsamling.
Pris: Gratis. Sted: Bur Forsamlings-
hus, Bygaden 19, Bur, Vemb. 
Tilmelding: Senest 18. marts til 
Henrik på tlf. 23 37 44 17.

Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg

Formand: John Henneberg
Tlf. 50 66 10 21
E-mail: 
horsens-hedensted@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Café i Hedensted

Hyggeaftener. 
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19-21. Sted: ASV, Nørre-
brogade 38A, Horsens. Pris: Kr. 25 for
kaffe og kage. Tilmelding senest 
2 dage før til formanden.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 3. marts kl. 18.30
Generalforsamling. Der er smørre-
brød og øl/sodavand. Sted: Fælleshu-
set, Flintebakken 36, Horsens.
Tilmelding: Senest onsdag 23. februar
til formanden, tlf. 50 66 10 21.

Har du nogle idéer/ønsker til 
aktiviteter, så er du velkommen til 
at kontakte formanden. Kommende
idéer/arrangementer vil blive delt på
Facebook.

Det er dyrt at sende breve ud. Send
jeres e-mailadresse til 
horsens-hedensted@hjernesagen.dk
– så kan vi kontakte jer pr. mail. 
Vi behandler e-mailadresserne for-
troligt, og de bliver ikke videregivet.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers

Formand: Ved redaktionens afslut-
ning var der ikke valgt en ny besty-
relse.
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Hjernesagen i Odder

Formand: Aage Poulsen
Tlf. 23 96 27 21
E-mail: odder@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes 3. onsdag i hver måned kl.
13.30-15.30 i Klubrummet, Aktivi-
tetshuset, Ålykkecentret, Odder, hvis
ikke andet er nævnt. På møderne ser-
veres der kaffe/te med kage for kr.
25. Tilmelding senest 3 dage før til
formanden.

Hjernesagen 
i Ringkøbing-Skjern

Formand: Ved redaktionens 
afslutning var der ikke valgt en ny 
bestyrelse
Kontaktperson: Asger Sig Lauridsen
Tlf. 22 23 05 54
E-mail: 
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk

Da der ikke er en beslutningsdygtig
bestyrelse, er der nedsat en arbejds-
gruppe med det formål, at få valgt en
ny formand og bestyrelse på den
kommende generalforsamling. 

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 9. februar kl. 13
Generalforsamling i henhold til ved-
tægterne. Sted: Ringkøbing-Skjern
Medborgerhus, Herningvej 7A, Ring-
købing. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Senest 7. februar til 
Elna Skovgaard, tlf. 21 82 92 83 eller 
mail: elnaogjakob@hotmail.com

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg

Formand: Lars Spliid Nielsen
Tlf. 26 99 64 11
E-mail: aarhus@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
NYHED! Cafémøde i Århus
Fra 2022 starter vi op med samar-
bejde med Hjerneskadeforeningen i
Århus. 

Derfor holder vi sammen en café/
samværsgruppe hver mandag fra 
kl. 13.30-15.30. Det er kun for ramte.
Sted: P.P. Ørumsgade 11, bygning 11,
Århus C. 

Cafémøde i Favrskov. Følg med i lo-
kalavisen og på vores Facebook
gruppe. 

Cafémøde i Skanderborg kl. 14.30-
17.00 den anden onsdag i måneden.
Ramte og pårørende er velkomne.
Sted: Medborgerhuset, Vestergade
14 A, Skanderborg. 

Send os jeres e-mailadresser, så vi
kan sende jer beskeder på denne
måde og spare porto.

Kom og vær med til at planlægge akti-
viteterne.

Husk telefontid hver onsdag 
kl. 10-12.

Følg med på Facebook i gruppen
Århus, Favrskov, Skanderborg og
Samsø.

Region 

Nordjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Jens Martin Sletting Hansen, 
tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Brønderslev

Formand: Lars Jørgen Sloth
Tlf. 40 81 36 99
E-mail: 
broenderslev@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé. Kreative aktivite-
ter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede den 3.
mandag i hver måned kl. 16-18, dog
ikke i februar og juli måned. 
Sted: Grønningen, Bredgade 55, 1. sal,
Brønderslev - med mindre andet er
anført. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Ikke nødvendig 
– information hos formanden.
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� Mandag 17. januar kl. 16-18
Info om Afasihold og tilmelding.
Sted: Grønningen, Bredgade 55, 1. sal,
Brønderslev. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Ikke nødvendig 
– information hos formanden.

Træningsgrupper
Du mestrer trappegang og klarer selv
toiletbesøg.

Træning i Sundhedshuset, Brøn-
derslev hver tirsdag og torsdag kl.
18.30. Sted: Sundhedshuset, Tol-
strupvej 91, Brønderslev. Pris: Gratis.
Tilmelding: Til Søren, tlf. 23 43 29 61.

Træning på Sophielund hver tirsdag
kl. 18. Sted: Sophielund, Multebærvej
5, Dronninglund. Pris: Gratis. Tilmel-
ding: Til Ann, tlf. 22 83 50 37.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 21. februar kl. 17.30
Bøf og bowling. Sted: Brønderslev
Hallerne, Knudsgade 15, Brønderslev.
Pris: Kr. 130. Tilmelding: Til Ritta, tlf.
51 94 07 41.

� Mandag 21. februar kl. 19.00
Generalforsamling. 
Sted: Brønderslev Hallerne, Knuds-
gade 15, Brønderslev. Pris: Gratis.

Hjernesagen 
i Frederikshavn og Læsø

Formand: Poul Krogh Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail: 
frederikshavn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver man-
dag kl. 10.00-12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og på-
rørende. Sang, værksted, spil m.m.
der arrangeres fx også foredrag og
udflugter. Pris: Kaffe/te og brød kr.
20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er ele-
vator), Frederikshavn. Yderligere op-
lysninger fås hos formanden.
Bemærk: Opstart igen 10. januar. Til-
melding: Ikke nødvendig.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 
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Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 10. januar kl. 10.00-12.30
Opstart efter nytår. 
Sted: Anholtvej 4, Frederikshavn.
Pris: Kaffe/te og brød kr. 20. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

� Mandag 7. februar kl. 10.00-12.30
Generalforsamling. Sted: Anholtvej
4, 1.sal, Frederikshavn. 
Pris: Kaffe/te og brød Kr. 20. 
Tilmelding: Til formanden.

� Uge 8 - Vinterferie.

� Mandag 14. marts kl. 10.00-12.30
Foredrag. Sted: Anholtvej 4, 1. sal,
Frederikshavn. Pris: Kaffe/te og brød
kr. 20. Tilmelding: Ikke nødvendig. 

� Mandag 18. april – 2. påskedag
– lukket

Hjernesagen i Hjørring

Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Foreningen holder juleferie indtil 10.
januar.

Værksteder
Mandage kl. 14-17: Glasværksted.
Mandage kl. 14-17: Sølvværksted.
Tirsdage kl. 13-16: Træværksted.
Onsdage kl. 14-16.30: Malerværksted.
Torsdage kl. 14-17: IT-café. 
Medbring din bærbar pc, Ipad, tablet
eller smartphone og kom med forslag
til emner. 
Der kan være enkelte ledige pladser,
så tilmeld dig eller kom på venteliste. 

Tilmelding til aktiviteter en uge før til
formanden eller se opslagstavlen i ca-
féen på CKU. 

Sted medmindre andet er anført:
CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, Hjør-
ring. Der kan købes kaffe og kage.

Blomsterbinding
Starter op sidst i marts. Yderligere in-
formation hos Lona tlf. 20 68 14 18.

Bøf og bowling onsdage kl. 14 – 16.
Fastsatte dage: 12. januar, 9. februar,

9. marts, 13. april. Sted: Bowlingcen-
ter Hjørring, Ringvejen 10, Hjørring.
Tilmelding: Til Tove, tlf. 26 20 70 04.

BKS – bevægelse, krop og sind. Tilbud
om idræt og sundhed til borgere med
erhvervet hjerneskade i samarbejde
med idrætsforeninger i Hjørring
Kommune og den gode modtagelse.
Mandage kl. 10.00-11.30: Floorball,
Fiberhallen, hal 2, Thomas Morrilds
Vej 11, Hjørring. 
Tirsdage kl. 11.00-12.30: Billard,
Hjørring Billard Klub, Vandværksvej
37A, Hjørring. 
Onsdage kl. 12-14: Badminton, Hjør-
ring Badminton Klub, Idræts Alle 149,
Hjørring.
Torsdage kl. 10-11: Dans, Art Of
Dance, Strømgade 2, 1. sal, Hjørring.
Tilmelding: Til formanden.

Mød Hjørring Kommunes hjerne-
skadekoordinatorer sidste torsdag i
måneden kl. 14.00-15.30. Der er
kaffe. Tilmelding ikke nødvendig, og
man behøver ikke være deltager på et
af værkstederne.

Selvhjælpsgrupper
Vi henviser til CKU-Vendsyssel, Elsa-
gervej 25, Hjørring, der afholder selv-
hjælpsgrupper med professionelle
folk. 

Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede. Kon-
takt Klaus Munch for at høre nær-
mere, tlf. 72 33 59 00.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 26. januar kl. 17-20
Foredrag med paramediciner/in-
struktør Mads Hansen. Sted: CKU-
Vendsyssel, Elsagervej 25, Hjørring.
Pris: Kr. 50 incl. mad og en øl eller
vand. Tilmelding: Senest mandag 24.
januar til formanden.

� Onsdag 9. marts kl. 17-20
Generalforsamling, dagsorden ifølge
vedtægterne. Forslag, der ønskes be-
handlet, skal være formanden i
hænde senest 2. marts. 
Sted: CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25,
Hjørring. Pris: Gratis adgang, mad 
og banko. Tilmelding: Senest mandag
7. marts til formanden. 

� Onsdag 6. april kl. 17-20
Bankospil og mad. Sted: CKU-Vend-
syssel, Elsagervej 25, Hjørring. Pris:
Kr. 100 incl. 3 plader, mad og en øl
eller vand. Tilmelding: Senest man-
dag 4. april til formanden.

Hjernesagen 
i Jammerbugt og 
Vesthimmerland

Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: jammerbugt@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter 
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt, den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17. 
Sted: CKU-Himmerland, Vestre Bou-
levard 15A, Aars. 
Pris: Kr. 20 for kaffe og brød. Kontakt-
person: Nanna, tlf. 29 65 17 33.

Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og på-
rørende. Mødetidspunkt, den første
tirsdag i måneden fra kl. 15-17.
Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 6,
Brovst. Pris: Kr. 10. Kontaktperson:
Birgit, tlf. 21 65 51 44.

Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og på-
rørende. Mødetidspunkt den tredje
tirsdag i måneden fra kl. 14-16.
Sted: Frivillighuset, Bredgade 39,
Pandrup. Pris: Kr. 10. Kontaktperson:
Birgit, tlf. 21 65 51 44.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 17. februar kl. 18
Vi starter med spisning kl. 18-19,
derefter generalforsamling, dagsor-
den ifølge vedtægterne. Sted: Globen
Løgstør, Frederik den VII’s Allé 15,
Løgstør. Pris: Kr. 70 for spisning
(efter generalforsamlingen er for-
eningen vært med kaffe og kage). 
Tilmelding: Senest 10. februar til 
Birgit, tlf. 21 65 51 44.

� Torsdag 24. marts kl. 18
Fællesspisning med efterfølgende
foredrag: Livet er en cirkus. Pris: Kr.
90. Sted: Globen Løgstør, Frederik
den VII’s Allé 15, Løgstør. 
Tilmelding: Senest 17. marts til 
Birgit, tlf. 21 65 51 44.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 
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� Torsdag 21. april kl. 17
Bowling med efterfølgende spis-
ning. Sted: Rønbjerg Feriecenter.
Pris: Oplyses ved tilmelding. Tilmel-
ding: Senest 11. april til Rise Poulsen,
tlf. 25 72 53 04.

Mødested: Medmindre andet er op-
lyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, Løgstør. 
Ved spørgsmål, kontakt Birgit Peder-
sen, tlf. 21 65 51 44

Hjernesagen 
i Mariagerfjord og Rebild

Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: 
mariagerfjord@hjernesagen.dk

Møder og arrangementer, hvis intet
andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmes-
gade 19, Arden. Pris: Kr. 65 inkl. en let
anretning, kaffe/te og kage. Tilmel-
ding og spørgsmål: Kontakt Linda, 
tlf. 98 33 73 80, eller Lene på sms, 
tlf. 21 93 66 64.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 26. januar kl. 18.30-21.30
Hans Flou viser film fra ”Lille Vild-
mose”. Sted: Kulturhuset i Arden,
Bluhmesgade 19, Arden. Pris: kr. 65,-
incl. en let anretning samt kaffe/te og
kage. Tilmelding: Senest 19. januar til
Linda, tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80
eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 3. marts kl. 18-21
Generalforsamling. Sted: Kulturhu-
set i Arden, Bluhmesgade 19, Arden.
Pris: Gratis, men tilmelding er nød-
vendig, pga. bestilling af mad. Tilmel-
ding: Senest den 24. februar til Linda,
tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80 eller
Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Onsdag 6. april kl. 18.30-21.30
Poul Arnbak kommer og fortæller
om sine nye bøger. Det er fortællin-
ger omkring Mariager Fjord. Sted:
Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade
19, Arden. Pris: Kr. 65 incl. en let an-
retning samt kaffe/te og kage. Tilmel-
ding: Senest den 30. marts til Linda,

tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80 eller
Lene, tlf. 21 93 66 64.

Det er dyrt at sende breve ud. Send
os din e-mailadresse, så sender vi en
indbydelse, hver gang vi har et arran-
gement.

Hjernesagens bisiddere 
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen, 
tlf. 20 33 66 16.

Hjernesagen i Morsø,
Thisted, Skive og Viborg

Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 26 14 53 94
E-mail: 
thisted-viborg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Januar måned – ferie.

Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned. Medmindre andet er
nævnt, mødes vi på Støberigården,
Støberivej 7, Nykøbing M. 

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 3. februar kl. 14
Virksomhedsbesøg, Vils Bolighus,
Næssundvej 156, Vils Mors. Pris: Gra-
tis. Tilmelding: Senest den 1. februar
til Anne Grethe, tlf. 28 30 86 24 

� Torsdag den 3. marts kl. 16.30
Generalforsamling med efterføl-
gende gratis spisning. Sted: T’bords,
Skovgade 17, Nykøbing Mors (drikke-
varer købes). Tilmelding: Senest 
1. marts til Hanne, tlf. 26 14 53 94.

� Torsdag den 7. april kl. 12
Besøg på Museum. Spisning for egen
regning på Møllegården, Møllegade 5,
Skive med efterfølgende besøg på
Skive Museum. Entré kr. 40. Afgang
fra Nykøbing kl. 11.30. Tilmelding:
Senest den 1. april til Hanne på tlf. 26
14 53 94.

Hjernesagens bisidder 
i Skive og Thisted
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59

Hjernesagen i Aalborg 

Formand: Bruno Christiansen
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: aalborg@hjernesagen.dk  

Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Univer-
sitetshospital Syd. 
Bemærk: Vi træffes ikke i skole-
ferierne.

Arrangementer, hvis intet andet er
anført
Sted: Taleinstituttet, Borgmester 
Jørgensens Vej 2 B, 9000 Aalborg. 
Tilmelding skal ske til Anna Grethe,
tlf. 24 80 36 61, eller til 
Arne, tlf. 28 13 60 55.

Aktiviteter vinter/forår
� Søndag 23. januar kl. 14
Generalforsamling. 

� Tirsdag 25. januar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning.
Tilmelding: Senest 18. januar. 

� Tirsdag 22. februar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning, herefter
pakkespil, husk en pakke til en værdi
á kr. 20-30. Tilmelding: Senest den 15.
februar. 

� Tirsdag 29. marts kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. 
Tilmelding: Senest 22. marts.

COVID-19: Tjek med din lokalforening, 
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