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En dag, jeg husker
meget tydeligt
Interview med tidligere
skatteminister Karsten
Lauritzen
Tema om ferie og rejser:
Min rejselyst er jo
ikke lammet
Forskning:
Lær din træthed at
kende
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En dag, jeg husker meget tydeligt
Karsten Lauritzen stod på magtens
tinde som skatteminister, da han på
Folketingets åbningsdag fik et skæbnesvangert opkald: Hans mor var blevet
ramt af en blodprop i hjernen!
Læs interview side 16-19

Tema om ferie og rejser
Det er snart tid til at planlægge årets
sommerferie – men som ramt eller pårørende til en ramt kan det være en
vanskelig opgave, der involverer masser af planlægning. Læs om Niels og
Ulla, der ikke vil lade Ullas sygdom
bremse deres fælles rejselyst, og om
Carina, som sammen med sine børn
holder ferier uden ægtefællen Jesper.
Side 20-25

Produktion og tryk: Japi-form

“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle
henvendelser. Artikler i bladet dækker
ikke nødvendigvis Hjernesagens synspunkter, når undtages lederen. Eftertryk
tilladt med kildeangivelse.

Deadlines i 2020: 11. juni,
13. august og 12. november

Hjernesagen

Redaktør:
Ulf Joel Jensen, kommunikationsansvarlig
Oplag: 9.100.
ISSN 0909-7775

Redaktion slut 12. marts 2020
Forsidefoto: : Jacob Kjerumgaard

Landsforeningen for mennesker ramt af
blodprop eller blødning i hjernen, andre
hjerneskadede, deres pårørende og andre
interesserede.
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KALENDER

Forår/Sommer 2020
20. april
Webinar
Om de svære følelser ved
neuropsykolog Nadia Korfitsen.
Mere info og tilmelding
på hjemmesiden
.

Aflyst pga. COVID-19

Vi forventer at afvikle
.
temadagen til efteråret

23. april
Temadag for fagpersoner
Om kærlighed og seksualitet

10. maj
Hjernesagens kampagnedag
Arrangementer over hele lande
– se lokalstoffet bagest i bladet
og følg med på hjemmesiden
6.-7. juni
Repræsentantskabsmøde
Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle

18. juni
Webinar
Om sociallovgivningen – hvordan
kan jeg få hjælp? Ved Hjernesagens
rådgivere. Mere info og tilmelding
på hjemmesiden

Hjernesagens ambassadører
Foto:
Anders Kavin

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

Foto:
Bo Aagaard
Simonsen

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
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LEDER

Der er mere
rådgivning og
støtte på vej
Snart er Hjernesagens nye udvidede rådgivningstelefon på trapperne – vi kalder den Strokelinjen.
Stroke er den betegnelse, som flere og flere bruger
for blodprop eller blødning i hjernen. Det forventes,
at Strokelinjen åbner den 1. maj i år.
Den udvidede rådgivning er gjort mulig via en millionstor bevilling fra TrygFonden. Telefonrådgivningen retter sig mod alle, der er ramt af blodprop
eller blødning i hjernen, deres pårørende og resten
af befolkningen, der ønsker viden om, hvordan
man forebygger at blive ramt, hvilke forvarsler og
symptomer man skal være opmærksom på, om
genoptræning efter et stroke og meget mere.
Til efteråret får Hjernesagen også en ny hjemmeside, hvor man vil kunne finde et stort, spændende
og aktuelt vidensunivers, hvor man kan få en
masse viden om stroke og livet med stroke.
Rådgivningstelefonen og vidensuniverset på hjemmesiden lægger sig i forlængelse af TrygFondens og
Dansk Råd for Genoplivnings store flerårige indsats
Red Hjernen – Stræk – Snak – Smil, som du kan læse
meget mere om på hjernesagen.dk og redhjernen.dk
At blodprop og blødning i hjernen ændrer livet på
et splitsekund både for den ramte og de pårørende
vidner interviewet med tidligere skatteminister
Karsten Lauritzen om. Han får undervejs brug for
rådgivning og støtte fra kommunens hjerneskadekoordinator, da også han oplever, at systemet kan
være svært at finde rundt i. Lad mig citere Karsten
Lauritzen: ”Stiller man det op i et af Skatteministeriets regneark, så ville værdien af det (hjerneskadekoordinatorfunktionen) sikkert være lig nul.
Men det er en kæmpe værdi for den enkelte borger – og det er en tankevækkende oplevelse, jeg
tager med mig i mit politiske arbejde.”

Hjernesagen har i flere år gjort opmærksom på
værdien af en hjerneskadekoordinering. Desværre
oplever vi, at kommuner begynder at spare på
funktionen – ja, nogle steder bliver den ligefrem
nedlagt. Det er op ad bakke at få styrket hjerneskadeområdet, især når kommunerne oplever sig
ramt på økonomien. Derfor er det også nødvendigt,
at der fra central politisk side opstilles rammer for
en ordentlig hjerneskaderehabilitering.

Af Lise Beha Erichsen,
landsformand

Det glæder mig på vegne af de ramte og pårørende,
når der er lydhørhed hos politikerne. Det er derfor
godt, at den tidligere skatteminister vil bruge den
personlige erfaring, han nu desværre har fået, i sit
politiske arbejde.
Hjernesagen er vores medlemmer. Jeg vil derfor
benytte lejligheden til at takke alle jer, der har betalt jeres kontingent for 2020.
Jeres støtte betyder, at Hjernesagen har styrke til at tale jeres sag.
Til slut vil jeg takke jer, der gennem de sidste tre år har læst lederen. Dette er min sidste leder,
da jeg fratræder som landsformand for Hjernesagen på repræsentantskabsmødet i juni måned. Tak til alle jer medlemmer,
som jeg gennem mine i alt 19 år –
16 år som direktør og tre år som
landsformand – har mødt på
medlemsmøder, kurser osv.
Med de allerbedste ønsker for
Hjernesagens fremtid.

Hjernesagen har i flere år
gjort opmærksom på værdien af en hjerneskadekoordinering. Desværre
oplever vi, at kommuner
begynder at spare på
funktionen – ja, nogle
steder bliver den ligefrem
nedlagt. Det er op ad
bakke at få styrket
hjerneskadeområdet, især
når kommunerne oplever
sig ramt på økonomien.
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KORT NYT

Pårørende skal høres – også de tavse
Klinisk sygeplejespecialist Rikke Guldager fra Neurokirurgisk
Klinik på Rigshospitalet starter nu et forskningsprojekt, der
skal hjælpe sygeplejerskerne til at kende de pårørendes ønsker om at blive involveret i plejen af den ramte.
Pårørende kan under indlæggelsen hjælpe den ramte med alt
fra at blive barberet og få mad til at komme ud at gå en tur.
Men der er stor forskel på, hvor meget de pårørende involverer sig – og mistanken er, at der findes en gruppe pårørende,
som ønsker at bidrage, men ikke har ressourcerne til at gøre
opmærksom på sig selv.

Hvis de imidlertid får lejlighed til at involvere sig i den grad,
de ønsker og magter, kan det have positiv betydning for både
den ramtes og den pårørendes sundhed: Forskningen viser, at
der er høj forekomst af angst og depression hos pårørende til
kritisk syge, og det kan være en hjælp at få lov til at involvere
sig i patientforløbet.
Projektet skal munde ud i et spørgeskema til de pårørende,
der skal udvikles på baggrund af interviews, observationer af
patienter og pårørende og en gennemgang af eksisterende
forskning. Projektet er et treårigt samarbejde mellem Hammel Neurocenter og Neurokirurgisk Klinik.

Nyt neurorehabiliteringshus i Glostrup
Den 14. maj lægges grundstenen til et nyt neurorehabiliteringshus ved Rigshospitalet, Glostrup.
Neurorehabiliteringshuset skal samle den højt specialiserede
behandling og genoptræning af mennesker med skade på

hjerne og rygmarv i Østdanmark – og altså være en slags pendant til Hammel Neurocenter. Rigshospitalets Klinik for Rygmarvsskader og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade skal flytte ind i den nye bygning, når den efter planen står klar i 2022.
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KORT NYT

Hjernesagens flotteste
kagemænd m/k
I forbindelse med Hjernesagens 25-års jubilæum sidste år
konkurrerede alle lokalforeningerne om at kreere den flotteste og mest opfindsomme kagemand.
Efter en tæt konkurrence er vinderen nu fundet. Det blev Hjernesagen i Haderslev og Tønder med en kagekone og hendes
mand bestående af roulader og othellolagkager. Tillykke til
dem, ikke mindst med præmien, som består af et gavekort fra
Lidl.

ferie

med plads til forskelle

Trygt og
tilgængeligt
feriecenter

Undersøgelse af barrierer
for friluftsliv
2020 er af blandt andet Friluftsrådet blevet udråbt til at være
Naturens År. I den anledning har Danske Handicaporganisationer iværksat en undersøgelse af friluftslivet hos mennesker med handicap. Man vil bl.a. se på typer af udendørsaktiviteter, effekten af at være aktiv i det fri for det mentale,
fysiske og sociale liv – og ikke mindst undersøge de barrierer,
mennesker med fysisk handicap oplever i forhold til deres friluftsliv.
For få år siden gennemførte Friluftsrådet en lignende undersøgelse blandt alle danskerne, og den viste entydigt, at der er
en lang række gavnlige effekter af at være aktiv i det fri: 84
procent bliver i bedre humør og oplever en positiv effekt på
deres psykiske velvære. 80 procent oplever en positiv effekt
på deres fysiske helbred, og 40 procent oplever, at det gavner
deres sociale liv.
Den nye undersøgelse gennemføres i slutningen af april og begyndelsen af maj.

www.musholm.dk
Musholmvej 100, 4220 Korsør
musholm@musholm.dk

+45 70 13 77 00
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ARV OG TESTAMENTE

”Jeg vil ikke udsætte
dem for at skulle dele
boet efter mig”
75-årige Ove Lund er meget afklaret med, hvad der skal ske med hans bo, når han en dag går bort: Han har skrevet et
testamente, hvor han bl.a. tilgodeser Hjernesagens arbejde – og har forklaret sine børn og bonusbørn om sine dispositioner. ”Det giver ro på,” forklarer han.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Ove Lund er et berejst menneske: Han
har oplevet det meste af verden som rejsemontør og har boet så forskellige steder som Kuwait, Bermuda, Spanien og
Afrika. Han har været gift i flere omgange, har tre døtre, to bonusbørn og

flere børnebørn. Og så er han en bramfri
mand, der ikke just går ind for at pakke
tingene ind i vat.
”Mine børn mangler ingenting,” erklærer han indledningsvist og fortsætter:

Ove Lund har valgt at tilgodese Hjernesagen i sit testamente.

”Jeg har skrevet i testamentet, at de ikke
skal arve noget ud over tvangsarven på
25 procent. Mine tre piger ser ikke hinanden. De kan overhovedet ikke enes, så
jeg vil ganske enkelt ikke udsætte dem
for at skulle dele boet efter mig.”
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Testamentet giver ro på
Ove skrev testamente for tre år siden
gennem sin fagforening, og hans primære motivation var faktisk at skåne
døtrene for en potentiel arvekonflikt.
”At have skrevet mit testamente giver
mig ro på. Nu ligger alting fast, og jeg behøver ikke tænke mere over det,” siger
han.
Børnene, både døtre og bonusbørn, er informeret om Oves beslutning. Med sine
egne ord kunne Ove aldrig finde på at
udfærdige sit testamente på den måde,
han har gjort, uden at have helt klare linjer:
”Mine døtre har det, de skal bruge, og de
er indforstået med min beslutning. Men
det er vigtigt, at de kender tankerne
bag,” understreger han.

Tilgodeser Hjernesagen
I sit testamente har Ove valgt at øremærke nogle ejendele til sine bonusbørn, og døtrene står til at dele de 25
procent af boet ligeligt. Derudover har
han valgt at tilgodese Hjernesagen,
fordi arbejdet i Hjernesagen har betydet meget for ham, siden han selv blev
ramt i 1996 og måtte stoppe med at arbejde.
”Det er det værste, der nogensinde er
sket. Det her med at man skal lære at
leve med det, er noget vrøvl. Jeg kan
lære at leve på trods af det, men aldrig
med det. Jeg vil hele tiden kæmpe for at
forbedre min situation – og aldrig bare
acceptere den,” lyder det med eftertryk
fra Ove.
Og meget typisk for den handlekraftige
75-årige tager han om få dage hul på
endnu en udlandsrejse. Denne gang bliver det en køretur på intet mindre end
4.600 km sydpå til Gibraltar i egen bil og
med hunden som eneste selskab.
”Jeg tager det hele lidt, som det kommer.
Jeg har orden på mine sager og ved at
have skrevet et testamente, så har jeg
gjort mit til at beskytte mine piger mod
hinanden. Det betyder, at jeg kan slappe
af og vente på den dag, der kommer til
os alle sammen,” siger Ove – og lyser op
i et smil, idet han tilføjer: ”Men det må
godt vare lidt endnu…”

ARV OG TESTAMENTE

Et testamente
kan forebygge
meget splid
og konflikter
Selvom mange ikke har lyst til at tænke på det, så skal vi jo alle herfra på et
tidspunkt. Et testamente kan gøre det lettere for de efterladte – og du kan få
dækket udgifterne til advokat og notar, og i visse tilfælde samtidig efterlade en
større del af din formue til din familie, hvis du vælger at tilgodese en velgørende institution som Hjernesagen.
Tekst: Ulf Joel Jensen
”Arveloven er sådan indrettet, at den
prøver at tage højde for standardsituationen. Hvis der ikke foreligger et testamente, så vil boet efter et dødsfald blive
fordelt efter den standardsituation, og
når man overvejer at skrive et testamente, skal man derfor vurdere, om lovens bestemmelser passer til ens egen
situation,” indleder advokat Asmus Deleuran.
En ting, som måske kan overraske, er, at
arveloven i forhold til partnere forudsætter, at man er gift, for at der er en arveret. Hvis man er gift, har man som
udgangspunkt en såkaldt delingsformue, som fordeles efter nøje definerede
regler, når en af ægtefællerne falder bort
eller bliver skilt. Ud over halvdelen af delingsformuen modtager den efterladte
en arv efter den første afdøde. Men er
man ikke gift, så modtager den efterladte partner ingenting – uanset hvor
længe man har boet sammen, og hvor
mange fælles børn man måtte have.

Arv kan skabe splid
”Hvis man er ugift og ønsker, at ens partner skal arve en, så er man nødt til at oprette et testamente. Rigtigt mange

vælger desuden at gøre den arv, de efterlader, til særeje, når de skriver testamente. Det vil sige, at skulle fx et af de
efterladte børn blive skilt, så har deres
ægtefælle eller ægtefællens evt. kreditorer ikke krav på noget af arven i en
fremtidig bodeling,” forklarer Asmus Deleuran videre.
For mange er et væsentligst hensyn, når
man opretter et testamente, at forebygge konflikter mellem de efterladte. I
testamentet beskriver man, hvordan en
evt. formue skal fordeles, men man kan
også bestemme principper for fordeling
af indbo – og en række andre ting, fortæller Asmus Deleuran:
”Eksempelvis kan man beskrive, hvad
der skal ske med ens legeme, og på den
måde kan man helt fjerne eller i hvert
fald tage brodden af mange diskussioner blandt de efterladte. Alt for ofte ser
vi, at arv helt unødvendigt bliver en
kilde til splid og ulykke i familien. ”

En fordel at tilgodese
velgørenhed
Et andet interessant aspekt, når man
skriver et testamente, er, at det faktisk
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Tag snakken og forklar familien dispositionerne bag dit testamente, opfordrer Asmus Deleuran.

kan ende med at være en kontant, økonomisk fordel, hvis man vælger at tilgodese en velgørende institution – vel at
mærke også for de efterladte. Hvis man
sætter den velgørende institution til at
arve mindst 30 procent af formuen, mod
at de betaler alle afgifter, så bliver der
faktisk flere penge til de efterladte, hvis
de efterladte er blandt den kreds af personer, der ifølge boafgiftsloven både skal
betale boafgift på 15% og tillægsboafgift
på 25%:
”Eftersom de velgørende institutioner er
fritaget for at betale arveafgift, så ender
det på bundlinjen med, at de efterladte
får en større arv, samtidig med at det
velgørende formål bliver tilgodeset. Og
vælger man at tilgodese en organisation
som Hjernesagen, der er medlem af Det
Gode Testamente, kan man også få
dækket udgifter til advokat og notar, når
testamentet skrives og oprettes.” siger
Asmus Deleuran og fortsætter:
”I Danmark er vi gode til at støtte velgørenhed gennem hele livet. De fleste giver
gerne til diverse indsamlinger, men det
er som om, der opstår en vis form for berøringsangst, når vi dør og midlerne er

frie. Det er helt anderledes i fx England,
hvor det er helt naturligt at spørge ind
til, om der skal tilgodeses nogle velgørende formål, når testamentet oprettes.”

Tag snakken!
Asmus Deleuran har nogle generelle
råd, hvis man overvejer at skrive et testamente. Start med at tale dine overvejelser igennem med din ægtefælle
eller samlever. Tag dernæst fat i en advokat og tal jeres ønsker igennem med
ham. Tal med ham om, om det kan betale sig at tilgodese velgørenhed i jeres
tilfælde. Og så skal man tænke over, om
man ønsker at tale med sin familie om
ens overvejelser.
”Hvis der ikke er noget, der er til hinder
for, at man tager en snak med familien
om, hvorfor ens testamente ser ud, som
det gør, så anbefaler jeg altid, at man
tager samtalen. Det giver lejlighed til at
komme med en forklaring, hvis der er
brug for det – og også en chance for, at
man bliver klogere på arvingernes situation og oplevelse af det man har bestemt eller har i sinde at bestemme.
Måske er de ikke så velstillede, som man
lige gik og troede, og måske giver det an-

ledning til, at man laver om i sine dispositioner. Det er både let og udramatisk at
lave om i sit testamente,” siger han.
Skulle der være noget, som taler imod,
at man tager samtalen med familien, så
anbefaler Asmus Deleuran, hvad han
kalder et empatisk testamente: At man
i testamentet kort forklarer, hvorfor
man har valgt at fordele arven, som
man nu har gjort.
”Helt overordnet handler det om, at man
skal huske på, hvordan ens dispositioner bliver opfattet hos arvingerne. En
lille forklaring kan forhindre en masse
spekulationer og frustrationer – og det
kan også være en vigtig funktion med et
testamente”, slutter han.

Asmus Deleuran er
advokat i Advokatfirmaet
Deleuran på Frederiksberg.
Han er Hjernesagens nye
juridiske rådgiver om arv
og testamente.
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Søg et legat
gennem
Hjernesagen
Vidste du, at du kan få økonomisk tilskud til
behandling, genoptræning, hjælpemidler – ja, sågar til
deltagelse i sociale aktiviteter gennem Hjernesagen?
Læs mere om vores legater her.

Gratis medlemsrådgivning

Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
social@hjernesagen.dk
Husk at skrive dit telefonnummer,
når du sender en e-mail.
Tlf. 36 38 85 51
Ændringer kan
forekomme.

Af Ulf Joel Jensen
Hjernesagen administrerer i øjeblikket
to forskellige legater, som uddeles til
vores medlemmer. Fælles for legaterne
er, at de skal lette livet efter en blodprop
eller blødning i hjernen for den ramte og
de pårørende – og at de kun kan søges af
Hjernesagens medlemmer.

Hjælp til behandling og
genoptræning
Zangger-legatet er en gammel kending i
Hjernesagen. Målsætningen med legatet er at aflaste generne ved at leve med
et handicap. Konkret betyder det, at
man kan søge om støtte til at få dækket
udgifter til bl.a. behandling af sygdom,
genoptræning, rekreationsophold og
nødvendige hjælpemidler.
Legatet uddeles i portioner på op til
10.000 kr. Zangger Fonden er godkendt
af Socialministeriet, og derfor er legatmidlerne som udgangspunkt skattefrie
for modtageren.

understøtte hverdagslivet som ramt.
Det vil sige, at du kan søge om støtte til
sociale aktiviteter og andet, der gør, at
din livskvalitet øges.
Eksempelvis kan man få økonomisk
hjælp til deltagelse i højskoleophold, til
indkøb af udstyr, som gør det muligt at
deltage i sociale aktiviteter, til transport
og ophold i forbindelse med kulturelle
aktiviteter for dig og eventuelt også din
familie.
Juchum-legatet uddeles i portioner på
op til 10.000 kr. Fondation Juchum er en
udenlandsk fond, og derfor er legatet
ikke skattefrit. Det betyder, at legatet
kan få betydning, hvis man eksempelvis
modtager boligstøtte. For at ansøge om
et Juchum-legat skal du være medlem
af Hjernesagen, og du kan ikke få støtte,
hvis du allerede har købt det, der søges
støtte til.

Læs mere på nettet
For at kunne søge om et Zangger-legat
skal du have været medlem af Hjernesagen i mindst et år. Du skal også have søgt
din kommune om støtte og fået afslag.
Endelig kan du ikke få støtte, hvis du allerede har købt det, der søges støtte til.

Hvis du vil søge om et af vores legater,
kan du læse mere om ansøgningskriterier, og hvordan du konkret søger, på
vores hjemmeside hjernesagen.dk. Find
mere information om begge legater
under ”Medlemsfordele”.

Hjælp til at deltage i
sociale aktiviteter

Desuden skal du være opmærksom på,
at der findes mange andre legater, som
også målretter sig mennesker med handicap og men efter sygdom. Du kan få et
overblik i legatbogen, som findes online:
www.legatbogen.dk

Siden nytår i år har Hjernesagen desuden administreret Juchum-legatet.
Juchum-legatet har umiddelbart et bredere sigte end Zangger-legatet og skal

Maja Klamer Løhr
Rådgiver
Tors.
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Kelvin Nielsen
Rådgiver
Man. og tirs.
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk
Line Kirstine
Hauptmann
Neuropsykolog
Ons. kl. 15-16
Tlf. 36 38 85 40

Juridisk rådgivning
om forsikring og erstatning
sk@kroerfink.dk
Søren Kroer
Advokat
Man. - fre. kl. 9-16
Tlf. 71 99 29 29

Juridisk rådgivning om arv
og testamente
testamente@hjernesagen.dk
Asmus
Deleuran
Advokat
Husk at skrive dit
telefonnummer.
Advokaten ringer
til dig med svar.
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Nyt tilbud om
sundhedsfaglig
rådgivning
34 10 20 30. Det er nummeret på Strokelinjen, Hjernesagens nye sundhedsfaglige rådgivningstilbud.
Telefonenerne åbner den 1. maj, men allerede nu er vores sundhedsfaglige rådgiver i gang med at forberede
sig på de første opkald.
Af Ulf Joel Jensen

”Strokelinjen, du taler med Gitte Rasmussen.”
Hvis du efter 1. maj ringer 34 10 20 30,
er der meget stor sandsynlighed for, at
du får ovenstående svar. Der åbner
Hjernesagen nemlig for telefonsluserne
til det nye sundhedsfaglige rådgivningstilbud på stroke-området, og allerede nu
er apopleksisygeplejerske Anne Birgitte
Madsen Rasmussen så småt i gang med
at varme stemmebåndene op.
”Jeg glæder mig. Jeg har i forvejen masser af erfaring med ramte og deres pårørende, efter jeg har arbejdet i feltet
siden 1988. Men det bliver nyt for mig
også at skulle besvare spørgsmål fra
raske. Jeg håber, at der kommer rigtigt
mange, for det vil være fantastisk, hvis
også raske mennesker, som ikke har
sygdommen tæt inde på livet, er nysgerrige og vil vide mere. Det er den slags,
som er med til at gøre vores verden
større”, siger hun.

En erfaren sygeplejerske
Anne Birgitte Madsen Rasmussen, eller
bare Gitte, som de fleste kalder hende, er
uddannet sygeplejerske og har i mere
end 30 år arbejdet med apopleksi-

patienter. Hun har desuden en master i
rehabilitering og har siden 2012 arbejdet i en ambulatoriefunktion på først
Amager Hospital og senere Rigshospitalet i Glostrup, hvor hun ringede til
apopleksipatienter og pårørende efter
udskrivning for at følge op på deres situation.

Strokelinjen er et nyt tilbud
om viden og rådgivning om
stroke under Hjernesagen,
som er blevet til takket være
en milliondonation fra
TrygFonden.
Den sundhedsfaglige
telefonrådgivning åbner den
1. maj. Man kan ringe til
34 10 20 30 og få svar på
sine sundhedsfaglige
spørgsmål om sygdommen.
Til efteråret publicerer
Hjernesagen desuden et nyt
online vidensunivers, der
bliver tilgængelig som en del
af hjernesagen.dk

”Det er klart, at jeg gennem mit arbejdsliv har fået et godt kendskab til patienterne og deres pårørende: Jeg ved, hvad
det er for en situation, de befinder sig i.
Men det betyder også, at jeg har oparbejdet et bredt netværk i det faglige
miljø, som vil være gavnligt for de personer, som ringer ind til rådgivningsfunktionen”, understreger hun.

I gang med at danne sig
et overblik
Hjernesagen laver dette interview med
Gitte på hendes bare tredje arbejdsdag.
Og i skrivende stund er der stadig næsten to måneder til, at hun skal tage den
første telefon på Strokelinjen. Ikke desto
mindre er hun i fuld gang med forberedelserne:
”Jeg er ved at danne mig et overblik over,
hvordan behandling og rehabilitering
ser ud i hele landet. I går talte jeg fx med
en meget venlig og imødekommende
kollega i Sønderborg for at blive klogere
på, hvad apopleksipatienter kan forvente at blive mødt med på Sygehus
Sønderjylland. Jeg ved jo, at man griber
tingene forskelligt an fra afdeling til afdeling”.
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Fra 1. maj sidder sygeplejerske Gitte Rasmussen klar ved telefonen på StrokeLinjen.

Erfaringen siger, at det samme gør sig
gældende i de kommunale tilbud: Gitte
har i sit hidtidige job på Rigshospitalet i
Glostrup samarbejdet med ni kommuner, og trods den geografiske nærhed
har hun oplevet enorme forskelle på,
hvad der tilbydes af muligheder for rehabilitering og støtte til ramte og pårørende.

ikke er et meget tungt felt at arbejde i,
fordi de ramte ofte vågner op til et fuldstændigt forandret liv. Men der er en
grund til, at de fleste af os, som arbejder
med apopleksi, bliver hængende i
mange år: Det er både utroligt og fantastisk at opleve mennesker rejse sig fra
støvet og komme i gang med livet igen”,
siger Gitte med stor overbevisning i
stemmen.

Et stort behov for rådgivning
Gitte fortæller flere gange, at hun har
store forventninger til rådgivningsarbejdet. Ikke mindst fordi hun altid har
sat stor pris på samarbejdet med de
ramte og deres pårørende.
”Som apopleksisygeplejerske er jeg tit
blevet mødt med spørgsmålet, om det

Og netop den energi og entusiasme
tager hun med sig ind i sit nye job. Et job,
som hun ser store muligheder i. For
selvom hendes kolleger på både landets
sygehuse og i kommunerne gør et stort
arbejde, så er der ifølge Gitte et reelt
behov for yderligere oplysning og rådgivning:

”Jeg ved af erfaring, at der findes mange
forskellige slags ramte og pårørende –
og der er også lavet flere undersøgelser,
som bekræfter det: Der er dem, som er
gode til selv at finde informationer og
gode til at spørge personalet på hospitalet og rehabliteringstilbuddene. Men der
er også andre grupper, som er mindre
gode til det – måske fordi de ikke ved,
hvad de skal sige, eller hvad de skal
spørge om. Det er blandt andet dem, jeg
håber at kunne hjælpe med at formulere
relevante spørgsmål”.

14 • Hjernesagen nr. 2 2020

Lær din
træthed at
kende
Rigtig mange med hjerneskade kender til det at være træt på en anden og mere omfattende måde, end man var, før
man blev ramt. Hjernesagen har talt med to specialister på området for at blive klogere på begrebet hjernetræthed.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Mange, endda rigtigt mange, personer
med hjerneskade kender til det: Den her
særlige form for træthed, som kan være
fuldkommen invaliderende og tilsyneladende ikke er til at slippe af med. Faktisk
viser en udenlandsk undersøgelse, at tre
måneder efter en blodprop eller blødning i hjernen føler to tredjedele af de
ramte sig trætte i en grad, så det er et
problem i hverdagen.
”Den gode nyhed i dét studie er, at det tilsyneladende bliver bedre efter tid: Efter
tolv måneder er det kun en tredjedel,
som har det sådan”, siger Frederik
Lehman Doronville de la Cour. Han er
ph.d.-studerende ved Institut for psykologi ved Syddansk Universitet og psykolog på BOMI, Center for Rehabilitering
og Hjerneskade i Roskilde.
I sin ph.d. dykker Frederik netop ned i
denne særlige form for træthed. Men
hjernetræthed er en vanskelig størrelse
at forske i, fordi den er så uhåndgribelig.
”Der er mange faktorer, som kan spille
ind på trætheden – fx søvn, ernæring,
humør, stress, hvordan man planlægger
sin hverdag og meget andet”, forklarer
han.

Svær at forklare – og svær
at behandle
Der er ikke rigtigt nogen, som helt kan
forklare, hvorfor så mange med erhvervet hjerneskade oplever denne særlige
form for træthed. Blandt forskere og behandlere er der dog enighed om, at
mange faktorer spiller ind: Der er sket
noget konkret og biologisk med hjernen,
efter den har taget skade. Men der er
også psykologiske og sociale aspekter til

Mere om træthed
på hjernesagen.dk
Hjernetræthed kan være et
stort handicap i hverdagen.
Neuropsykologerne på
Rigshospitalet Glostrup har
samlet en række gode råd,
der kan gøre det lettere at
leve med trætheden.
Du kan finde rådene på
hjernesagen.dk under
”Aktuelt”.

trætheden. Derfor taler man om hjernetræthed som et biopsykosocialt fænomen.
”Hjernetræthed er svær at forklare, og
desværre er der heller ingen gylden
standard for behandlingen – hverken i
Danmark eller i udlandet”, forklarer
Anne Norup, ledende neuropsykolog
ved Klinik for Højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
på Rigshospitalet. Hun uddyber:
”Der er blevet forsket meget i mange tiltag, forskellig slags medicin, mindfulnes
og mange, mange andre ting. Fælles er
desværre, at man ikke har nogle rigtigt
gode resultater at vise frem”.

Indkredsning af træthedens
væsen
Så man ved altså ikke, hvorfor man bliver træt. Man har ikke nogen god behandling af trætheden – og faktisk kan
det være svært overhovedet at tale om
trætheden på en meningsfyldt måde.
For hvor træt er man lige, når man er
træt? Og hvordan er man træt? Det er
en udfordring, som mange, der lider af
hjernetræthed, også kender til: Hvordan
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forklarer man lige, at det ikke bare er
den form for træthed, som alle mennesker kender til?
”Som led i min ph.d. afprøver jeg et redskab til at måle træthed efter hjerneskade. Det er et hollandsk spørgeskema,
som vi har fået oversat til dansk. Det består af 38 spørgsmål, som er specielt udviklet til personer, der har været ramt af
apopleksi”, siger Frederik.
Både Anne og Frederik venter sig en del
af det hollandske spørgeskema, som, de
håber på, kan bruges til at tilrettelægge
en behandling af trætheden ud fra. Frederik fortsætter:
”Vi er tæt på at have haft 150 patienter
igennem spørgeskemaet, og selvom vi
ikke har undersøgt de data, vi har fået
ud af det, så er erfaringen indtil nu, at
det i hvert fald sætter en række tanker i
gang hos dem, der udfylder det.”

Et bedre liv med træthed
Og det er i virkeligheden et meget godt
udgangspunkt. For selvom der ikke findes en effektiv behandling af trætheden,
så betyder det ikke, at man bare lader
stå til. I praksis starter man et andet
sted: Med mestringsstrategier, så hverdagen måske bliver lettere – selvom
man er træt.
”Vi ser på, hvordan man kan ændre sine
vaner og rutiner i hverdagen. Vi opfordrer patienterne til at lære deres træthed at kende, for den er aldrig ens fra
person til person. Man skal have god
søvnhygiejne. Man skal prioritere sine
aktiviteter i løbet af døgnet og ugen – det
er det, vi kalder energiforvaltning”, forklarer Anne. Og netop energiforvaltning
er også en central del af Frederiks ph.d.projekt:
”Træthed er knyttet op på aktiviteter.
Når vi arbejder med energiforvaltning,
ser vi derfor på aktiviteter. Mange oplever at få ekstra energi ud af at bevæge
sig. Så vi forsøger at skabe plads til bevægelse i hverdagen. Men som Anne
også siger, så findes der ingen one size
fits all: Behandlingen skal altid tilpasses
den enkelte. Det er ikke sikkert, at vi kan
få trætheden til at forsvinde, men vi kan
i hvert fald forsøge at gøre det lettere at
leve med den”, slutter han.

16 • Hjernesagen nr. 2 2020

”En dag, jeg
husker meget
tydeligt”
Også magtens mænd bliver ramt af magtesløshed, når katastrofen rammer. Det måtte daværende
skatteminister Karsten Lauritzen sande, da hans mor i 2018 blev ramt af en blodprop i hjernen.
En voldsom oplevelse, som også rækker ind i hans politisk virke fremadrettet.
Af Ulf Joel Jensen. Foto: Jacob Kjerumgaard

”Det er en dag, jeg husker meget tydeligt”, indleder Karsten Lauritzen. Gruppenæstformanden for Venstres folketingsgruppe tager imod Hjernesagen på
sit store lyse kontor på Christiansborg.
Og for en gangs skyld er Hjernesagen
ikke taget i Folketinget for at tale politik
– vi er her snarere for at møde mennesket bag ved politikeren.
Dagen, Karsten Lauritzen refererer til, er
den 2. oktober 2018. Det er Folketingets
åbningsdag, Karsten Lauritzen er skatteminister i Lars Løkke Rasmussens regering, og han sidder til ministermøde i
Statsministeriet, da hans lillesøster
meget usædvanligt griber forstyrrende
ind med både opkald og sms. Skatteministeren vælger derfor at forlade mødet
for at ringe til søsteren, der kan fortælle,
at deres mor er blevet ramt af en blodprop i hjernen.
”Jeg bliver meget følelsesmæssig berørt.
Ja, det er næsten en helt surrealistisk

oplevelse: Jeg står simpelthen og græder inde i Statsministeriet”.

Man skal være der
Pludselig er der meget langt fra magtens
tinde på Christiansborg til familien
hjemme i Nordjylland. Karsten Lauritzen vælger, efter at have konsulteret resten af familien, at blive i København,
fordi han alligevel ikke kan gøre en forskel for sin mor i den her fase af forløbet,
hvor hun er indlagt på intensiv på Aalborg Sygehus. Men det er en beslutning,
som han efterfølgende har tænkt en del
over og i virkeligheden fortrudt:
”Jamen, jeg burde have smidt alting og
bare taget derover. For at være der. Det
kan godt være, at jeg ikke kunne gøre en
forskel for min mor, men jeg kunne have
været der for mine søskende, og den afmagt, jeg selv følte ved at sidde i København, ville have været mindre.”
Reaktionen med at passe sit arbejde
frem for at passe på sig selv er måske

meget typisk. Alting tyder i hvert fald
på, at den ikke kommer fra nogen fremmed: Moren, Birthe Lauritzen, valgte
nemlig samme morgen også at tage på
arbejde, selvom der tydeligvis var noget
galt med hende. ”Typisk nordjysk”, kalder Karsten Lauritzen det og fortsætter:
”Men det er en ting, jeg har lært af det
her: Når man bliver syg, så skal man
søge læge. Man skal ikke tage på arbejde
og lade som ingenting. Og når man er pårørende til en alvorligt syg, så skal man
være der – også selvom det virker irrationelt”

Uvurderlig hjælp
Birthe Lauritzen er indlagt på Aalborg
Sygehus i et par uger, inden hun bliver
overflyttet til rehabilitering i Brønderslev. Hun har nogle synsforstyrrelser,
men er ellers primært kognitivt ramt. I
hele forløbet er det hendes store ønske
at komme hjem til sig selv, og det lykkes
at blive genoptrænet, så hun kan klare
sig alene i hjemmet.
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Selvom forløbet på mange måder er vellykket og alting taget i betragtning
ender et positivt sted, så er det tydeligt,
at det også i dag, halvandet år efter
moren blev ramt, berører Karsten Lauritzen at fortælle om det.
”Som politiker tænker man ikke over
den følelsesmæssige belastning, det er
at være pårørende. Jeg har været meget
overrasket over mig selv, over hvor ked
af det og følelsesmæssigt påvirket jeg
har været. Det har betydet, at jeg har opført mig irrationelt i min mors forløb,
men jeg har haft stor glæde af Hjernesagens rådgivning. Og som familie har vi
også haft stor gavn af at kunne ringe til
kommunens hjerneskadekoordinator.

”Jeg har haft stor glæde af
Hjernesagens rådgivning –
og som familie har vi haft
stor gavn af at kunne ringe
til kommunens hjerneskadekoordinator”

Det at have én indgang til et utroligt
komplekst system er en enorm hjælp.
Stillede man det op i et af Skatteministeriets regneark, så ville værdien af det
sikkert være lig nul. Men det er en kæmpeværdi for den enkelte borger – og det
er en tankevækkende oplevelse, jeg
tager med mig i mit politiske arbejde”,
siger han.

Ulighed i sundhed
En anden ting, Karsten Lauritzen har
lært af at være nærmeste pårørende, er,
at der er reelle udfordringer med ulighed i sundheden herhjemme. Eksempelvis oplever han, at der er stor forskel på,
hvor godt man er stillet – afhængig af
hvor man bor:
”Jeg tror ikke, der er tvivl om, at min mor
havde været bedre stillet, hvis hun fx
boede i København, fordi rehabiliteringstilbuddene er bedre i den del af landet end i Region Nordjylland. Og nu
bliver forskellene endnu større, hvor
Hjerneskadecenteret i Aalborg neddrosles, fordi kommunerne ikke kan enes om
at samarbejde.

Det kan jo ikke være meningen”, siger
Karsten Lauritzen, som understreger, at
han ikke langer ud mod de sundhedsfaglige personer, han har været i kontakt med. Tværtimod:
”Jeg må bare sige, hold kæft hvor er jeg
glad for at leve i et land, hvor vi har råd
til at give folk den behandling, de har
brug for og har et sundhedsvæsen, som
er befolket med dygtige og flittige fagpersoner”.

Den offentlige jungle
Selvom Hjernesagen har sat Karsten
Lauritzen i stævne for at tale om en personlig oplevelse af sorg og tab, så er det
svært at tøjle politikeren, der bor i ham.
Og som politiker må Karsten Lauritzen
konstatere, at han har oplevet nogle
meget reelle problemer i sundhedsvæsnet. Problemer som vel at mærke opstår
på baggrund af de rammer, han sammen med sine kolleger på Christiansborg selv er med til at definere.
”Når man fx bliver overflyttet fra sygehuset til kommunal genoptræning, så

Køb Hjernesagens
skrabelod og
støt vores arbejde
Vind bl.a.
gavekort til
Lidl, Small
Danish Hotels,
biograftur
og bøger

Skrabelodderne koster 20 kr. stykket og kan
købes hos din lokale Hjernesagsforening eller på
www.hjernesagen.dk/butik

Hjernesagen nr. 2 2020 • 19

taler systemerne simpelthen ikke sammen. Og det skaber både problemer og
frustrationer for alle parter. Patienter,
pårørende og personale. Så når vi snakker en reform af sundhedsvæsnet,
burde det i mine øjne være en diskussion af, hvordan vi skaber sammenhæng i systemet. Det, der i sidste ende
redder mennesker er ikke, hvor mange
folkevalgte, der sidder i enten region
eller kommune – det er samarbejdet
mellem fagpersonerne. Det er dét, der
skal være vores fokus”, konstaterer han.
Et andet sted, hvor der er plads til forbedringer, er selve mødet mellem borger
og det offentlige system. Som tidligere
minister og mangeårigt medlem af Folketinget må Karsten Lauritzen betragtes som noget af en superbruger, når det
gælder offentlig kommunikation og
øvelsen i at hitte rede i den offentlige
sektor, men…
”Jeg forstår mildest talt godt, hvis folk
ind imellem føler sig forvirret i kommunikationen med det offentlige system.
Det har jeg selv oplevet sammen med

min mor – og selvom jeg ikke kan rose
hjerneskadekoordinatoren højt nok, så
er det jo paradoksalt, at vi er nødt til at
opfinde en funktion, som først og fremmest skal hjælpe borgerne med at finde
vej i et fuldstændigt uoverskueligt system”.

Et positivt livssyn
I dag har Birthe Lauritzen fået tildelt førtidspension, fordi hun ikke længere kan
passe sit job som bogholder. Det har
været vanskeligt for hende at acceptere,
fortæller hendes søn, men til gengæld
var det en stor personlig sejr, da hun
efter en intensiv genoptræning kunne
generhverve sit kørekort.
”Min mor er sådan indrettet, at hun altid
forsøger at få det bedste ud af den situation, man nu er endt i – også selvom det
er svært. Det er en livsindstilling, som
jeg deler, og derfor prøver jeg nu at fokusere på det positive”, siger Karsten Lauritzen og fortsætter:
”Selvfølgelig er det svært, når ens nærmeste pludselig bliver ramt af en livs-

ændrende sygdom. Men vi er nødt til at
se fremad. Selvom det har været en
barsk omgang, så har min mor i dag lagt
sit liv om. Hun har en sundere livsstil,
hvor hun dyrker motion og er holdt op
med at ryge. Jeg tror på, at hun får et
bedre og forhåbentlig også længere liv
nu, og det kan jeg et eller andet sted
finde lidt trøst i”, slutter han.

Karsten Lauritzen er født
i 1983 i Løgstør i Vesthimmerland. Han blev valgt
til Folketinget i 2007 og
var i perioden 2015-19
skatteminister.
I dag er han gruppenæstformand for Venstres
folketingsgruppe og
partiets forsvarsordfører.

Søg et legat
Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Zangger-legat for at
få dækket udgifter, der kan aflaste dit handicap.
Hjernesagen har en bevilling fra Zangger
Fonden, der gør det muligt for os at uddele legater til vores medlemmer.
Du kan fx søge om støtte til:
• Træningsforløb
• Psykologbehandling
• Familieterapi
• Sygdomsbehandling
Puljen uddeles i portioner op til 10.000
kroner.
Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at et eventuelt
legat som udgangspunkt er skattefrit.
Forudsætninger
For at ansøge om et Zangger-legat skal
du opfylde følgende:
• Du skal have søgt din kommune om
støtte og fået afslag

• Du kan tidligst ansøge efter et års
medlemskab af Hjernesagen
• Du kan ikke søge om støtte, hvis du allerede har købt det, du søger støtte til

• Vedlæg en kopi af afslaget fra din
kommune om støtte
• Vedlæg din og din evt. ægtefælles
seneste årsopgørelse fra SKAT

Sådan søger du
Du skal sende en ansøgning til
Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om
et Zangger-legat.

Send din ansøgning til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Ansøgning
I ansøgningen om legatet skriver du:
• Dine kontaktoplysninger:
Navn, medlemsnr., adresse
og telefonnr.
• Hvad du ansøger om støtte til
• En kort beskrivelse af dit sygdomsforløb, og hvordan den ansøgte støtte vil
aflaste dig
• Hvor stort et beløb, du søger om, og
evt. prisoverslag
• Kort beskrivelse af dine/jeres økonomiske forhold

Sådan behandler vi din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende og ud
fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Du må forvente en sagsbehandlingstid på ca. en måned, fra vi får
din ansøgning med alle de nødvendige
informationer, som beskrevet ovenfor, til
du får skriftligt svar.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe
til Hjernesagens sekretariat på
tlf. 36 75 30 88.
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TEMA: Ferie og rejser

Ud i det blå
For mange af Hjernesagens medlemmer er ferierejsen blevet en vanskelig og planlægningstung øvelse.
I dette tema fokuserer vi på udfordringer, både praktiske og mentale, og på muligheder – på trods.
Af Ulf Joel Jensen

Livet for en familie, der har blodprop
eller blødning i hjernen tæt inde på livet,
er ofte en sand vrimmel af uforudsete
udfordringer. En af de mindre iøjnefaldende, men ikke desto mindre meget
indgribende, er, at det pludselig kan vise
sig svært at rejse på ferie – afhængig af
de men, den ramte har.
Ofte kan det være temmelig udfordrende at hitte rede i junglen af tilsyneladende handicapvenlige tilbud: Står
hoteller og campingpladsers hjemmesider til troende, er stort set alting tilgængeligt for alle. Men desværre viser
virkeligheden sig alt for tit anderledes,
når man kommer frem.
Hjernesagen har talt med nogle af vores
medlemmer om deres erfaringer og nye
vaner. Artiklerne kan du læse på de følgende sider her i bladet. Desuden kan du
finde yderligere inspiration på vores
hjemmeside og på Facebook.

Tag hjælpen med til udlandet
Mange ramte og deres pårørende opgiver helt at tage afsted på flyrejser. Det
kan være, fordi man er usikker på, hvad
man ankommer til, når man rejser
sydpå. Men der findes flere rejseselska-

Man kan ydermere ansøge om dækning
af eksempelvis transportudgifter til og
fra lufthavnen, hvis man ikke er i stand
til at bruge fx en shuttle-bus til hotellet.

Hjælp i lufthavnen
For andre er det rejsen i sig selv, der holder dem hjemme: Nogen er ikke i stand
til at sidde i et flysæde i flere timer – og
for andre kan det være turen gennem
lufthavnen, som bliver en hindring.

ber, som har specialiseret sig i at arrangere udlandsrejser for folk med handicap. De vil vide, hvad de taler om, når det
kommer til faciliteter på destinationen
– og ofte vil de også kunne arrangere
særlige udflugter, der egner sig til fx kørestolsbrugere.
Ifølge serviceloven er man desuden berettiget til at medbringe bl.a. hjælpemidler, forbrugsgoder og ledsagelse på
ferieophold. Hvis udlandsopholdet er
under en måned skal du blot orientere
kommunen om dine rejseplaner – planlægger du en rejse på mere end en
måned, skal du ansøge om at tage hjælpen med.

Københavns Lufthavn indførte imidlertid et nyt initiativ fra nytår i år: Solsikkesnoren, som er en hjælp til personer
med skjulte handicap. Har man behov
for ekstra hensyn, tid eller tålmodighed
kan man få udleveret en snor til at bære
om halsen, som netop signalerer dette.
Snoren er et frivilligt tilbud til dem, som
ønsker at rejse selv, men måske har
brug for en lidt grundigere forklaring,
ekstra tålmodighed fra personalet eller
andet. I Københavns Lufthavn fortæller
man, at der ikke vil blive spurgt ind til
naturen af ens handicap, men snarere
om, hvilken hjælp man har brug for.
Snoren udleveres ved informationen i
Terminal 3 og ved de forskellige checkin-skranker.
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Info
Ind på nettet og
ud i naturen

På hjernesagen.dk kan du læse
flere ideer til oplevelser. Bl.a. har vi
samlet en række gode råd til, hvordan man som gangbesværet eller
syns- og hørehandicappet kan få
store naturoplevelser med links til
relevante hjemmesider. Find artiklen under ”Aktuelt”.

Dine rettigheder
under
ferieophold

Du kan læse mere om dine muligheder for at medtage forskellige
former for hjælp og støtte på ferier
og ophold i både Danmark og udlandet på vores hjemmeside. Find
flere informationer i vores sociale
opslagsværk under ”Rådgivning
på Social- og Sundhedsområdet”.

Ledsagerkortet
Ferie behøver naturligvis ikke være lig med lange udlandsrejser. Der
er også mange muligheder for gode oplevelser, selvom man bliver
hjemme. Danske Handicaporganisationer har indført et ledsagerkort, som giver gratis adgang for
en ledsager til en person med handicap. Kortet koster 200 kr. og gælder i tre år.
Listen over kulturinstitutioner,
hvor ledsagerkortet kan anvendes, er meget lang og meget forskelligartet. Den omfatter bl.a.
Tivoli, Lalandia, mange biografer,
mange museer, mange spillesteder
og teatre, zoologiske haver, sommerlande mv. over hele landet.
Læs mere på handicap.dk
– søg på ledsagekort.
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Min rejselyst
er jo ikke
lammet
Udlængsel og spontane rejser fik et skud for boven, da Ulla Sjørvad for tre år siden blev ramt af en
hjerneblødning og pludselig fandt sig selv i en kørestol. Men hun nægter at lade sit handicap stoppe sig
– og sammen med ægtemanden Niels har hun taget hul på en ny måde at opleve verden på.
Mindre spontant, men ligeså givende.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Niels og Ulla Sjørvad har altid haft mod
på at se verden. De har rejst meget og oftest uden mål og med. I 1979 tog de eksempelvis en utraditionel beslutning,
sagde deres job op, solgte huset og købte
en kassevogn. Den byggede Niels om til
et rullende hjem for dem og deres to
børn, og så kørte de ellers ud i det blå.

rehabilitering og tunge beslutninger. Det
resulterede i, at Niels satte villaen i Vejgaard til salg, og i dag bor ægteparret i
to ældreboliger i Vodskov. Men selvom
Ulla er halvsidet lammet og sidder i kørestol, er de begge lige så afhængige af at
flytte sig og opleve verden som altid.

Kræver seriøse forberedelser
”Vi var på farten i trekvart år og endte
nede i Marokko. Det var en fantastisk
tur”, siger Niels.

Rejste efter næsen
Efter familien kom hjem, etablerede de
sig først i Nr. Sundby, siden købte de en
villa i Aalborgforstaden Vejgaard. Men
selvom de nu var faldet til ro i et dansk
forstadskvarter, var deres udlængsel intakt – og i de følgende år rejste familien
udenlands flere gange om året. Stort set
altid efter næsen, uden de store forberedelser og meget spontant.
Det sidste har ændret sig radikalt. I 2017
blev Ulla nemlig ramt af en blodprop i
hjernen under en tur til Hamborg. Derefter fulgte en svær tid med behandling,

”Hverken mit oplevelsesgen eller min
rejselyst er jo lammet”, understreger
Ulla. Alligevel er noget helt centralt forandret: Det er ikke længere en mulighed
bare at tage på en improviseret rejse ud
i det blå.
”Det er overhovedet ikke uoverkommeligt, men det kræver nogle seriøse forberedelser, når vi skal på ferie. Vi er nødt
til at sikre os, at de steder, vi rejser hen
til, har de rigtige faciliteter. Man er nødt
til at være på forkant med tingene. Fx er
det godt at være opmærksom på, at
man kan modtage den visiterede hjemmepleje overalt i Danmark, Norge og
Sverige. Det er vigtigt at vide, at der er
hjælp at hente lokalt, hvis der skulle
opstå problemer”, understreger Niels,

som også erkender, at forskrækkelsen
med at stå alene i Tyskland med en alvorligt syg hustru nok stadig lurer i ham
et eller andet sted.
Han undersøger derfor alle forhold, før
de tager nogle steder, og forklarer desuden, at parrets rejseaktiviteter er fuldkommen afhængige af, at Ulla blev
bevilliget en afgiftsfri lift-bus, som Niels
agerer chauffør før.

Første udlandstur i sigte
Siden Ulla blev ramt, har parret udelukkende rejst i Danmark. De har bl.a. fundet kørestolsvenlige sommerhuse og
lejligheder gennem Ulykkespatientforeningen, men denne sommer planlægger de deres første tur til udlandet siden
ulykken: Via et legat, de har fået gennem
Hjernesagen, tager de en uge til Norge.
”Vi kender et handicapvenligt vandrehjem i Ulefoss. Vi har boet der før, så vi
ved, at forholdene er i orden. Det er ikke
vild luksus, men det fungerer”, forklarer
Niels, som dog ikke helt er sluppet for
den grundige research: Han har brugt
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Niels Sjørvad laver grundig research før han og hustruen Ulla tager på ferier. Det er en nødvendighed, efter hun i 2017 blev ramt af en
blodprop i hjernen.

masser af krudt på færgeoverfarten og
undersøgt ting som, hvor elevatoren op
fra bildækket er, hvordan forholdene på
dækket ser ud, hvor der er plads til en
kørestol osv.

Kørestolen må ikke blive
en hindring
”Man kan komme langt med planlægning og et åbent, positivt sind”, siger
Niels, som få dage forinden har været en

tur i Aalborg for at tjekke adgangsforholdene på en ny restaurant i Aalborg.
Han forklarer:

kreativitet. Men så går vi tit ud og hører
musik – det giver et kreativt bombardement, som er vigtigt for os begge to.”

”Det kan godt være, vi ikke længere kan
flyve til Sydfrankrig, men så kan vi finde
andre, store oplevelser i vores nærhed.
Det er med til at stimulere tilværelsen.
Ulla har altid været et kreativt menneske og har haft sit eget glasværksted,
men nu har hun svært ved at tænde sin

”Det er så nemt at fokusere på alt det, jeg
ikke længere kan. Men jeg vil hellere fokusere på det, jeg faktisk kan. Tingene er
blevet vanskeligere, men jeg vil ikke
finde mig i, at min kørestol skal være en
hindring for livet”, slutter Ulla.
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I snart syv år har Carina Ellehammer Christiansen med jævne mellemrum rejst på ferie med sine to sønner,
men uden sin ramte mand, Jesper. Det har ikke været en nem beslutning, og det er stadigvæk hårdt at gøre det.
Men både hun og drengene har ind imellem brug for -

Ferier uden
Jesper
Af Ulf Joel Jensen

Carina og Jesper var begge i starten af
40’erne, da Jesper blev ramt af en hjerneblødning i 2013. De havde to små
drenge sammen, og med et slag var hele
familiedynamikken en anden: Jesper
overlevede heldigvis sin hjerneblødning,
men det var en helt anden udgave af sin
mand, Carina fik hjem efter et års rehabilitering.
”Jesper er halvsidet lammet og har
store kognitive udfordringer,” fortæller
Carina. Hun valgte derfor at sige sit job
op og blev personlig hjælper for Jesper.
Men selvom alting er forandret for altid,
så insisterede hun også på at holde fast
i så genkendelig en tilværelse som muligt – ikke mindst for drengenes skyld.
”Vi har altid været vant til at rejse væk
på ferie. Det kan vi ikke længere gøre
sammen med Jesper – han har behov
for at sove i en hospitalsseng, og han får
hjælp om natten til at vende sig i sengen.
Han kan ikke flyve og heller ikke holde
til at sidde længe i en bil,” forklarer hun.

Carina Ellehammer Christiansen tager ind imellem alene på ferie med sønnerne Magnus og Emil

En svær beslutning
Udlandsferierne var derfor en saga blot
– i hvert fald som en samlet familie. For
Carina beslutter meget tidligt i forløbet,
at hun stadigvæk vil give drengene ferieoplevelser – også selvom det er uden
Jesper.
”Den første gang, vi tog afsted uden Jesper, var svær. Jeg var stadig i sorg, og det
var hårdt at rejse fra ham – og svært for

– andre gange har de Jesper med på turen.
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Når Carina og drengene tager på udlandsrejser går turen ofte sydpå til afslapning, sol og strand.

Jesper at acceptere, at vi tog på charterferie, mens han bare skulle blive
hjemme på sit genoptræningscenter,”
siger Carina.

hver dag, og jeg er tryg ved, at kommunens medarbejdere og Jespers forældre
tager sig godt af ham herhjemme,” fortæller Carina.

har boet i et ikke specielt handicapegnet
sommerhus i Sønderjylland, hvor vi tog
til tattoo i Sønderborg,” siger hun og
fortsætter:

Men hun holdt fast, også selvom der var
nogen i omgivelserne, som havde svært
ved at se det rigtige i beslutningen.
Drengen havde brug for ferie – og hun
havde også selv brug for at blive ladet
op.

Fælles ferier kræver
forberedelser

”Jeg spørger altid om adgang – også
selvom der som udgangspunkt er spærret. For det meste er folk venlige og
hjælpsomme. Fx var vi på Vikingeskibsmuseum i Roskilde, hvor adgangen tæt
på museet egentlig var afspærret. Men
jeg spurgte pænt, om ikke vi kunne få
lov til at køre vores handicapbil tæt på –
og så lykkedes det også.”

”Man skal ikke undervurdere, at som
pårørende kæmper man altså nogen
voldsomme kampe, som tærer på kræfterne,” understreger hun.

Tæt kontakt på ferierne
Første rejse uden Jesper blev gennemført, mens Jesper var indlagt til rehabilitering på Hammel Neurocenter. Og
selvom der nu er gået flere år, så har han
stadig svært ved at acceptere, at Carina
og drengene tager på ferie alene, mens
resten af familien har accepteret det.
”Når drengene og jeg er alene afsted,
tager vi tit på all-inclusive, fordi vi simpelthen har brug for at slappe af og have
den mulighed for at improvisere, vi ikke
har i hverdagen. Men når vi er afsted, så
ringer eller facetimer vi med Jesper

Familien tager også på ferie og mindre
ture sammen. Det kræver en del planlægning fra Carinas side – og er ikke
nødvendigvis nogen helt enkel øvelse.
Men også her insisterer hun:
”Det nemmeste ville være at blive
hjemme, hvor Jesper også er tryg og
rammerne velkendte. Men det er vigtigt,
at drengene stadig oplever, at de har en
far, som er der. Det handler meget om at
give Jesper og drengene nogle fælles oplevelser.”

Høfligt gå-på-mod åbner døre
På de fælles familieferier handler det
meget om at lave sin research hjemmefra. Og om vilje og gå-på-mod, når man
er afsted:
”Vi tager meget i Fårup Sommerland,
som er tæt på og meget handicapvenligt
indrettet. Men vi har også været på
Hanstholm Bunkermuseum, hvor jeg
slæbte Jesper op og ned ad trapperne. Vi

Gør det, som føles rigtigt
Med en blanding af svære beslutninger,
hårdt arbejde og en smule stædighed
lykkes det altså for Carina at finde en
balance i familiens nye liv. Men hun understreger, at hendes model ikke nødvendigvis fungerer for andre:
”Ofte er det følelsesmæssigt svært, når
vi tager på ferie uden Jesper. Jeg vil opfordre alle i en lignende situation til at
gøre op med sig selv, hvad de kan holde
til, og så gøre det, som de synes, er den
rigtige løsning for dem. Det er ikke andre
som kan sige, hvad der er rigtigt og forkert.”
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Ny pjece om
kærlighed og
seksualitet
Sex er vigtigt for de fleste – men kan være svært at
snakke om. Du kan få hjælp, både til samtalen og samlivet,
i en ny udgave af Hjernesagens pjece om kærlighed og
seksualitet efter en blodprop eller blødning i hjernen.
Af Ulf Joel Jensen

En blodprop eller blødning i hjernen har
ofte store konsekvenser for hele ens liv
og kan også påvirke ens intime samliv
med sin partner. Hjernesagen har gennem årene udgivet en lang række pjecer,
hvor man kan få informationer, tips og
hjælp til at lette hverdagen – og en af de
mest populære både blandt ramte, pårørende og professionelle er pjecen om
kærlighed og seksualitet.
Sex kan for mange være svært at
snakke om, og måske derfor har denne
pjece længe været i restordre. Men ikke
mere: Hjernesagen har fået lavet en ny
og opdateret udgave af pjecen, som nu
ligger klar i vores medlemsbutik.

Pjecen koster 25 kr. og
kan bestilles i
Hjernesagens webshop
på hjernesagen.dk

Ændringer i kroppen og lysten
I pjecen om kærlighed og seksualitet kan
du læse om nogle af de forandringer i
samlivet en apopleksi kan medføre. Både
om ændringer i kroppen og ændringer i
lystfølelsen. Du kan også læse om de vanskeligheder, der kan opstå i samlivet, når
den ene i parforholdet er ramt af eksempelvis kognitive vanskeligheder.
Pjecen kommer også rundt om emner
som medicinsk behandling, seksuelle
hjælpemidler til både mænd og kvinder
– og om forslag til gode stillinger, hvis
det henholdsvis er kvinden eller manden, som er ramt.

Otte trin til et bedre sexliv
Hjernesagens pjece Kærlighed og seksualitet indeholder bl.a. nogle helt konkrete råd til, hvordan man kan opnå et bedre sexliv efter et stroke:
• Tænk på sex
• Tal om sex
• Tag dig tid til sex
• Koncentrer dig om dig selv
• Vis din partner interesse
• Brug hjælpemidler – også til snakken om sex
• Afprøv nye stillinger
• Husk den gode hygiejne
Læs mere i pjecen, hvor de enkelte råd bliver foldet ud og konkretiseret.
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EKSPERTPANELETS KLUMME:

Hold øje med
blodtrykket
Forhøjet blodtryk er den risikofaktor,
der har størst betydning for blodprop og
blødning i hjernen. Faktisk forklarer forhøjet blodtryk over halvdelen af risikoen. Et normalt blodtryk defineres som
120/80 mmHg og derunder, mens blodtryk på 140/90 mmHg og derover medfører, at lægen overvejer behandling for
blodtrykket.
Det høje tal er trykket, når blodet presses ud af hjertet under hjerteslaget,
mens det lave er det tryk, blodet flyder
med mellem hjerteslagene. Et forhøjet
blodtryk er et blodtryk, der er for højt i
hvile, det vil sige når man ligger ned og
har gjort det i 10 minutter og ikke er
stresset.
Blodtrykket varierer med aktiviteten,
således at det hele tiden sikres, at der
kommer blod – og dermed ilt og sukker –
til hjernen. Hvis blodtrykket ikke når at
kompensere – hvis man for eksempel
rejser sig for hurtigt op – bliver man
kortvarigt svimmel: blodet løber fra hovedet.
Et forhøjet blodtryk er et blodtryk, der
ligger højere end nødvendigt for at holde
cirkulationen konstant. Dette medfører
over år skader på kar og hjertemuskel,
som medfører større risiko for blodprop
eller blødning i hjernen, foruden blodprop i hjertet og anden hjertesygdom.
Det er således ikke en akut stigning i en
stresset situation, der er farlig, det er
det, at blodtrykket over år konstant ligger for højt. Jo højere blodtrykket er, jo
højere er risikoen for at få blodpropper

kohol, være fysisk aktiv og spise en
sund kost for at forebygge forhøjet blodtryk. Ofte vil en ændring af livsstil også
have en meget positiv virkning på et forhøjet blodtryk. Men blodtryk på befolkningsniveau bestemmes i høj grad af
faktorer, som den enkelte ikke har kontrol over for eksempel luftforurening
eller trafikplanlægning. I områder hvor
god kollektiv transport tilskynder til at
fravælge bil – og medfører øget fysisk
aktivitet, når man går til stoppested
eller op og ned ad trapper til metro – falder blodtryksniveauet i befolkningen.

eller hjerneblødning; for højt blodtryk er
defineret ved at være over den grænse,
hvor risikoen stiger for sygdom.
En række faktorer medfører større risiko for forhøjet blodtryk som for eksempel rygning, overvægt eller en
inaktiv livsstil. Ligeledes medfører en
kost med et højt saltindhold et højere
blodtryk; dette kan især måles på befolkningsniveau. Blodtrykket stiger
med alderen, hos kvinder ser man, at
denne stigning sker fra klimakteriet.
Kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning, er i særlig risiko. Forhøjet blodtryk er meget almindeligt, det ses hos
over halvdelen af den ældre befolkning.
Man kan som udgangspunkt ikke
mærke, at blodtrykket er for højt, så der
er ingen oplagte faresignaler.
Man kan selv gøre meget ved at undlade
at ryge, undlade at drikke for meget al-

Man skal ikke være bekymret over et
enkeltstående højt blodtryk i en presset
situation. Er blodtrykket generelt forhøjet, bør det behandles med medicin og
dette bør følges op af livsstilsændringer
med udgangspunkt i den enkeltes samlede situation. Dette vil medføre en mindre risiko for at få blodprop eller
hjerneblødning i de kommende år. Der
er ikke set effekt af forebyggende helbredsundersøgelser med for eksempel
screening af blodtryk i store undersøgelser, hvor overraskende dette end kan
synes. Der er dog ingen tvivl om at behandling af forhøjet blodtryk er effektivt
i forhold til at mindske risiko for sygdom. Det synes derfor fornuftigt at få
taget blodtrykket ind imellem, særligt
hos personer med højere risiko for at
have for højt blodtryk som for eksempel
ældre.
Hanne Krarup Christensen,
professor, overlæge, dr. med og medlem
af Hjernesagens Ekspertpanel
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Kampagnedag
Få styr på dit blodtryk
10. maj er Hjernesagens kampagnedag. Det handler som
altid om blodtrykket – har man forhøjet blodtryk har man
også en øget risiko for at få en blodprop eller blødning i
hjernen. Du kan møde Hjernesagen i dit lokalområde, hvis
ikke lige på selve dagen, så i dagene omkring.

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Tirsdag 12. maj kl. 11-14
Frederiksbergcentret, Frederiksberg

Torsdag 7. maj kl. 10-13
Esbjerg Storcenter, Esbjerg

Region Sjælland

Mandag 11. maj kl. 10-14
Ved Sundhedscenter, Clausensvej 25,
Haderslev

Mandag 11. maj
Aalborg: Tid og sted vil fremgå af foldere, som udsendes

Waves i Greve: Kig i lokalpressen for tid
og dato
Mandag 11. maj kl. 11-15
Centralbiblioteket, Nykøbing F.

Tirsdag 12. maj kl. 11
Ved SuperBrugsen i Tinglev, Centerpladsen 5, 6360 Tinglev

Mandag 11. maj kl. 10-14
Ringstedcentret, Klosterpark Alle 10,
Ringsted

Torsdag 14. maj kl. 10-12 og 12-15.30
Føtex, 1. sal, Frederikshavn
Lørdag 16. maj kl. 10-12
Indgangen til Metropolen, Østergade,
Hjørring

Følg med i opdateringen af arrangementer
COVID-19: Vi opfordrer til, at du holder øje med hjernesagen.dk,
lokale medier og evt. tjekker hos din lokalforening for at se,
om dit lokale 10. maj-arrangement er ramt af aflysning.

Roskilde og Lejre: Info følger på hjemmeside og lokale presse

BESTILLING

Ved at købe blodtryksapparatet gennem
Hjernesagen støtter du vores arbejde.
Bestil i netbutikken på
www.hjernesagen.dk/butik
ring på tlf. 36 75 30 88
eller send en e-mail til
admin@hjernesagen.dk

For højt
blodtryk?

Vi sender blodtryksapparatet, når vi har
modtaget betalingen.

Køb et blodtryksapparat
og få klar besked

Microlife BP A6 PC
Digitalt og nemt at betjene
Tilbud i april og maj
Normalpris kr. 1.170,-

Kr. 995,-

Microlife BP A2 Basic
Digitalt og nemt at betjene

Kr.

670,-

Stor manchet uden apparat
(32-52 cm)

Kr.

325,-

LANDET RUNDT

Region

Hovedstaden
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Bornholm, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø, Nordsjælland,
København og Frederiksberg er:
Jens Barfoed, tlf. 22 46 29 16
E-mail: jens.barfoed@hjernesagen.dk
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Albertslund, Høje Taastrup,
Rødovre, Brøndby, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Ishøj og 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
Aktiviteter forår/sommer
쎲 25.-29. maj
Ferietur i liftbus til Sønderjylland.
Vi skal bo på Agerskov Kro og på udflugt til Rømø, på sejltur med frokost
på Haderslev Fjord og besøge Bryghuset Trolden i Kolding, hvor de også
laver whisky, gin og rom. Du skal
være selvhjulpen eller have hjælper
med. Hjemmepleje og behov for hjæl-
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pemidler kan flyttes til Tønder Kommune.
Medlemmer fra andre lokalforeninger er også velkomne. På ruten Hillerød – Fredericia kan der arrangeres
opsamling. Øvrige bedes selv transportere sig til Agerskov Kro. Pris inkluderer alle måltider fra frokost på
udturen til middagsmad på hjemturen samt entréer: Kr. 3.000 for brugere af Ny-Viemosegård, øvrige
kr. 4.000 i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse kr. 800.
Tilmelding: Senest 1. januar til
kontaktperson Lisbeth Kragh.

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Formand: Vivi Sørensen
Tlf. 29 91 53 09
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneskadede og pårørende har åbent den første tirsdag i måneden kl. 18-22.
Der er fællesspisning og kaffe.
Sted: Ressourcevejens lokaler på
Kommunikationscentret, Sveasvej 8,
3700 Rønne. Pris: Kr. 30.

쎲 22.-24. september
Minicruise til Oslo med besøg på det
nye Munch Museum. Sted: DFDS Terminalen, Dampfærgevej 30, 2100 København Ø. Pris: Kr. 2.400 inklusiv 2
aftenbuffet, 2 morgenbuffet samt
transport og entré til Munch Museet.
Tillæg for enkeltkahyt kr. 600.
Tilmelding: Senest 1. juni til
kontaktperson Lisbet Kragh.

Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69
Faste aktiviteter
Medlemsmøder kl. 12.30-15.30
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1,
2620 Albertslund.

- og hjælp andre imens
Læs mere på drugstars.com, find app’en i din app-store
eller se instruktionsvideo på Hjernesagen.dk

Pårørendegruppen mødes den
3. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Sted: Ikke fastlagt endnu, da
Blomstercaféen er lukket.
Yderligere oplysninger samt tilmelding til arrangementer
Kontakt Arne, tlf. 27 63 11 52.

Hjernesagen i Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø

Hjernesagen
i Albertslund

Husk din medicin
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Formand: Torben Nielsen
Tlf. 29 45 27 12
E-mail:
gladsaxe-gentofte@hjernesagen.dk
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Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10-13. Aktiviteter med afspænding/gymnastik,
fællessang med klaverakkompagnement, frokost og socialt samvær.
Tilmelding til Aase Rasmussen,
tlf. 44 98 30 80, eller formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 2860
Søborg (over for Netto). Alle er velkomne. Der er enkelte ledige pladser.
Bemærk: Der er lukket i påsken. Sidste gang før sommerferien er 26. maj,
der planlægges udflugt denne dag.
Opstart efter sommerferien er 1. september.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Mandag 27. april kl. 19.00-21.30
Offentligt møde med journalist Anders Langballe, som fortæller om det
at være ramt af apopleksi. Sted: Festsalen i Træningscenter Gladsaxe,
Kildebakkegårds Allé 165,
2860 Søborg i Festsalen.
Hvis du har en e-mail, vil vi være taknemmelige, om du sender adressen til
vores mailadresse – på forhånd tak.

Hjernesagen
i Høje Taastrup
Der er pt. ingen bestyrelse i Hjernesagsforeningen. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Hjernesagens sekretariat, tlf. 36 75 30 88
eller mail admin@hjernesagen.dk

Hjernesagen i København
og Frederiksberg
Formand: Ann Høyer
Tlf. 25 37 98 83
E-mail: koebenhavn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes på Lyshøjgårdsvej 43, Valby. Tilmelding til
formanden.
Selvhjælpsgruppe den 2. fredag i
måneden kl. 14.00-16.30: 14. februar
og 13. marts. Hyggeligt samvær og
fælles arrangementer, fx udflugter og
film med oplæste undertekster. Yderligere oplysninger fås hos Kirsten
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Paulsen, tlf. 51 33 10 63. Alle ramte er
velkomne.
Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende. Yderligere oplysninger samt tilmelding til
Anni Andersen, tlf. 32 59 54 40 eller
24 21 67 73.
Skolen for Apopleksi- og
Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på
Lyshøjgårdsvej 43. Der er undervisning i dansk, skrivning og hukommelsestræning samt edb. Der tilbydes
også afspænding, yoga, korsang m.m.
Se nærmere på Afasiskolens hjemmeside. Få en snak med skolens leder,
Hanne Jæger, tlf. 36 46 32 08.
Bemærk:
Vi holder ferie i juli og august.
Find os på Facebook: Hjernesagen København og Frederiksberg.
Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Søndag 3. maj kl. 13-16
Søndagsmøde med underholdning.
Nærmere oplyses senere. Vi starter
med lidt at spise. Sted: Lyshøjgårdsvej 43. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Senest 27. april til formanden.
쎲 Tirsdag 12. maj kl. 11-14
Vi måler blodtryk og uddeler materialer. Sted: Frederiksbergcentret.
쎲 Søndag 28. juni kl. 10-17
Udflugt til Hørby Færgekro, som er
smukt beliggende ved Isefjorden. Vi
kører med liftbus og gør hold undervejs. Sted: Vi mødes på Lyshøjgårdsvej 43 kl. 10. Pris: Kr. 100. Tilmelding:
Senest 15. juni til formanden.

Hjernesagen i
Nordsjælland – Allerød,
Egedal, Fredensborg,
Frederikssund, Gribskov,
Halsnæs, Helsingør,
Hillerød og Hørsholm
Formand: Lisbet Kragh
Tlf. 61 26 10 09
E-mail:
nordsjaelland@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT
Faste aktiviteter
Tirsdage og torsdage kl. 10-15 er
der åbent på aktivitetscentret NyViemosegård.
På aktivitetscenteret Ny-Viemosegård hygger vi os med sang og musik.
I vort træværksted kan du begge
dage lære at arbejde på trædrejebænk under kyndig vejledning af vore
garvede husflidsspecialister. Som
noget nyt kan du slibe sten til smykker og lignende. Videostuen og netcaféen står til fri afbenyttelse. Sted:
Rønnevangs Allé 5, 3400 Hillerød.
Pris: Kr. 60 for kaffe og middagsmad.
Drikkevarer kan købes billigt. Tilmelding hos formanden.
Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.
Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Nordsjællands Hospital hver fredag
kl. 14.15-15.00. Sted: Nordsjællands
Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund. Pris: Kr. 2.000 for 40
lektioner. Tilmelding: Til formanden.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Tirsdag 5. maj kl. 10-18
Udflugt. Vi skal med liftbus til Møns
Klint, hvor vi spiser frokost i caféen.
Derefter skal vi betragte klitten og
havudsigten fra den 267 meter lange
gangbro, der er anlagt, så også kørestolsbrugere kan deltage. Pris: Kr.
200 for brugere, øvrige kr. 250. Tilmelding: Senest 25. april til formanden.
쎲 25.-29. maj
Ferietur. Se under Region Hovedstaden.
쎲 Lørdag 27. juni kl. 15-21
Skt. Hans fest med helstegt pattegris
og jazzmusik. Pris: Kr. 200 for brugere, øvrige kr. 250. Tilmelding: Senest 10. juni til formanden.
쎲 22.-24. september
Minicruise til Oslo. Se under Region
Hovedstaden.

LANDET RUNDT

Hjernesagen i Rødovre,
Brøndby, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Ishøj
og Vallensbæk
Formand: Ved redaktionens afslutning
var der ikke valgt en ny bestyrelse
E-mail:
herlev-hvidovre@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Tårnby og Dragør
Formand: Inge-Lise Adelhardt
Tlf. 28 83 47 85
E-mail: taarnby-dragoer@hjernesagen.dk
Fase aktiviteter:
Medlemmer af Hjernesagen i
Tårnby/Dragør kan aftale møde
med repræsentanter fra lokalbestyrelsen den første mandag i måneden
inden cafemødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 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.
Møder foregår mandage i ulige uger
kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager
Landevej 71, lokale 1 i stuen, 2770 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 formanden.
Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien den 3. søndag i måneden
kl. 11. Sted: Mødested er ved Vandtårnet ved Englandsvej. Yderligere information fås hos formanden eller hos
Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Mandag 6. april kl. 14-16
Dagen står i underholdningens tegn.
Vi deler oplevelser med Høreforeningens medlemmer.
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Region

Sjælland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Rose Brusen, tlf. 30 63 63 20
E-mail: rose@hjernesagen.dk
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22B. Pris: Kom og prøv. Medlemskab
derefter kr. 750 for den ramte.
Pårørende/hjælper gratis.
Tilmelding: På www.kifgymnastik.dk
eller kontakt formanden.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Lørdag 13. juni kl. 12-17
Regionsfest for Hjernesagens
lokalforeninger i Region Sjælland.
Sted: De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde.
Ud/hjem med liftbus fra opsamlingssteder. Nærmere info udsendes til
medlemmerne eller kontakt formanden i din lokalforening.

Aktiviteter forår/sommer
쎲 April
Påskefrokost. Info følger. Kontakt
formanden.

Hjernesagen i Greve

쎲 Onsdag 29. april kl. 15-18
Sundhedsdag ”Din dag”. Sted: Cafe
Ask, Digehuset 9, 2670 Greve.

Bemærk: Ferie i juli og august. Ferieopstart første tirsdag i september.

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

쎲 Maj
Verdens Apopleksidag i samarbejde
med Greve Kommune. Kig i lokalpressen. Sted: Waves.

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

쎲 Tirsdag 5. maj kl. 17-20
Hyggemøde. Tilmelding: 3. maj kl. 20

Tilmelding senest søndagen før kl. 20
på vores Facebook-side ”Hjernesagen
Greve” under begivenheder eller til
formanden. Der er kaffe/te, og øl/
vand kan købes for kr. 10. Smørrebrød til kr. 25 bestilles ved tilmelding.
Pris: Kr. 25-75 alt efter arrangement.
Pårørendegruppe. Vi mødes efter
behov. Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Kr. 10 for
kaffe/te, sandwich kr. 35. Tilmelding
og yderligere information: Kontakt
formanden eller se på Facebook.
Hjernegymnastik Smart-Træning.
Perioden 5. september til 30. april.
Hold 53 i samarbejde med Karlslunde
IF. Specielt hold for personer med
sen-hjerneskade. Fysisk træning: Balance, koordination og styrke efter
behov. Socialt samvær. Vi deltager
hver gang. Sted: Karlslunde Skole i
gymnastiksalen, Karlslunde Landevej

쎲 Mandag 1. juni
Royal Run – Familiemilen. Sted: København. Tilmelding: Kontakt formanden.
쎲 Lørdag 13. juni
Regionsfest for Hjernesagen Region
Sjælland. Sted: Hotel De Hvide Svaner, Karrebæksminde. Information
følger. Tilmelding: Kontakt formanden.

Hjernesagen
i Guldborgsund
Formand: Rose Brusen
Tlf. 30 63 63 20
E-mail:
guldborgsund@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hvor intet andet er anført, mødes vi i
kantinen, Den Sociale Virksomhed,
Københavnsvej 5, 4800 Nykøbing F.
Pris for kaffe/te/kage: Kr. 25 for medlemmer, for andre kr. 35.

Juridisk rådgivning om arv og testamente
testamente@hjernesagen.dk Husk at anføre dit telefonnummer.
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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.
Bemærk: Ingen aktiviteter følgende
datoer: 9. april, 7. maj, 21. maj. Sommerferie: 14. juni-13. august.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 23. april kl. 13
Frokost på cafe 3kanten. Sted: 3kanten, Slotsbryggen, Nykøbing F. Pris:
Kr. 50.
쎲 Mandag 11. maj kl. 11-15
Kampagnedag. Sted: Centralbiblioteket, Nykøbing F.
쎲 Torsdag 14. maj kl. 19-21
Pårørendemøde. Mere information
ved tilmelding. Tilmelding: Til Grethe
Hansen, tlf. 24 44 03 22.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 16-18
Cafemøde med sang og musik. Sted:
Kantinen, Københavnsvej 5, Nykøbing F. Pris: Kr. 25 for medlemmer for
kaffe/te og kage. Andre kr. 35.
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ding er bindende, hvis der er spisning.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 2. april kl. 16.
Hyggemøde.
쎲 Lørdag 11. april
Påskefrokost. Nærmere herom senere. Tilmelding: 2. april.

쎲 Onsdag 22. april kl. 15
Sejerøspillemændene kommer
og underholder. Pris: Kr. 15.
쎲 Onsdag 6. maj kl. 15
Hyggemøde. Pris: Kr. 15.
쎲 Onsdag 20. maj kl. 15
Krolf. Vi mødes på centeret og tager
kaffen med til Ellingelund.
Pris: Kr. 15.

쎲 Torsdag 30. april
Lokalforeningen har 20års jubilæum. Pris: Oplyses senere. Tilmelding: 16. april.

쎲 Torsdag 13. juni kl. 15
Jubilæumsfest i regionen på Hotel
De Hvide Svaner i Næstved. Pris: Kr.
200. Tilmelding: Var 1. april.

쎲 Torsdag 14. maj
Vi gennemfører 1. del af Isefjorden
rundt. Sted, pris og tid oplyses senere. Tilmelding: 1. maj.

Hjernesagen i Køge,
Stevns og Solrød

쎲 Torsdag 28. maj
Vi gennemfører 2. del af Isefjorden
rundt. Sted, pris og tid oplyses senere. Tilmelding: 14. maj.
쎲 Torsdag 11. juni
Hyggemøde.
쎲 Lørdag 13. juni
Regionsfest på ”De Hvide Svaner”.
Nærmere info senere. Pris: Kr. 200.
Tilmelding: Var 31. marts.

Hjernesagen i Holbæk
og Odsherred

Ret til evt. ændringer forbeholdes.
Besøg vores hjemmeside på
www.hjernesagen-holbaek.dk

Faste aktiviteter
Vores arrangementer torsdage i
lige uger kl. 16-18 foregår, medmindre andet er nævnt, på Elisabeth Centret, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk.
Der er elevator, følg blot pilen.
Hvor intet er nævnt under de enkelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding senest 8 dage før til formanden. Tilmel-

Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 8. april kl. 15
Hyggemøde. Pris: Kr. 15.

쎲 Torsdag 16. april kl. 13
Besøg på Lundebo. Vi mødes på ppladsen Tidemansvej i Holbæk. Sted:
Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund.
Pris: Kr. 20. Tilmelding: 16. april.

쎲 Lørdag 13. juni
Sommerfest på ”De Hvide Svaner”.
Sted: Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde. Pris: Kr. 200. Tilmelding:
Tilmeldingsseddel eller til formanden.

Formand: Ilse Rosenkilde Johansson
Tlf. 55 54 83 00
E-mail:
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT

쎲 Torsdag 25. juni kl. 16
Medlemsmøde. Tilmelding: 12. juni.

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 Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 55,
4400 Kalundborg. Pris medmindre
andet er anført: Kr. 15.

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: Strøbyhjemmet, Rolighedsvej
37, 4671 Strøby. Pris for kaffe og
kage: Kr. 15. Bus nr. 251 fra Køge mod
St. Heddinge, stoppested Æblevej,
lige efter Dagli’Brugsen.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Tirsdag 14. april kl. 13-16
Spisning. Pris: Kr. 75.
쎲 Tirsdag 28. april kl. 13-16
Banko. Medbring gave til maks. kr.
25. Bankoplader kr. 10 pr. plade.
쎲 Tirsdag 12. maj kl. 10
Gavnø Blomsterpark. Bussen afgår
kl. 10 fra Ølby Station. Hjem fra
Gavnø kl. 16. Klubben giver kaffe og
kage. Medbring selv mad og drikkelse. Pris: Kr. 250.
쎲 17.-20. maj
Tur til Polen i 4 dage med halvpension. Afgang fra Ølby Station kl. 04.40
og fra Kvægtorvet i Næstved kl.
05.20. Hjemkomst Ølby st. kl. 21.15

LANDET RUNDT
og Kvægtorvet i Næstved kl. 20.30.
Pris: Kr. 2295 for delt dobbeltværelse. Enkeltværelse tillæg på kr. 450.
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nævnt: Vesterled, Fredensvej 9, 2.
sal, Benløse, 4100 Ringsted.
Bemærk: Ferie i juli.

Tilmeldinger og betaling var senest 1.
april, se øvrigt program, som kan fås
ved henvendelse til formanden.
쎲 Tirsdag 26. maj
Sang og musik. Pris: Kr. 15.
쎲 Tirsdag 9. juni
Grillfest med helstegt pattegris.
Sted: Hos Conni i Borgergade 24,
Magleby 4652 Klippinge. Pris: Kr. 200
inklusiv tilbehør og drikkelse. Tilmelding: Senest 2. juni til formanden.
Hvis det regner, så foregår festen på
Rolighedsvej ”Det gamle plejehjem”.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling
Kontaktpersoner:
Conni Andersen, tlf. 50 93 34 80, og
Annie Pedersen, tlf. 21 22 19 56.
Betaling skal ske til konto i Danske
Bank 9570 12258623.

Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 16. april kl. 15-17
Klubdag.
쎲 Torsdag 30. april kl. 14-17
Udflugt til Store Bøgeskov. Samkørsel i egne biler. Tilmelding: Senest 28.
april til formanden eller Britt, tlf. 29
80 95 50.
쎲 Mandag 11. maj kl. 10-14
Apopleksidag. Kom og få taget dit
blodtryk. Sted: Ringstedet Klosterpark Alle 10, 4100 Ringsted.
쎲 Torsdag 28. maj kl. 14-17
Skovtur til Store Bøgeskov Gyrstinge. Samkørsel i egne biler.
쎲 Lørdag 13. juni kl. 12-17
Jubilæumsfest på Restaurant Hvide
Svaner. Se invitationen.

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg
og Lolland

Hjernesagen
i Roskilde og Lejre

Formand: Jytte Schulin-Zeuthen
Tlf. 54 78 83 17 - 30 66 46 87
E-mail: Naestved-lolland@hjernesagen.dk

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

Faste aktiviteter
Apopleksi- og afasigruppen mødes
1. og 3. onsdag i hver måned kl.
13.30-16.00 på Videncentret, Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved. Spil,
video, foredrag, udflugter og sang.
Kontaktperson: Grethe Pedersen, tlf.
51 49 07 48.

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes på Plejecenter Kristiansminde, Margrethekær 212, 4000 Roskilde, medmindre andet
er nævnt.

Alle medlemmer kan deltage i aktiviteterne i Guldborgsund. Ring til
formanden.

Hjernesagen i Ringsted
Formand: Gurli Jakobsen
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: ringsted@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mødested, hvis intet andet er

Tilmelding til de faste møder skal ske
enten på e-mail til
roskilde-lejre@hjernesagen.dk eller
til Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18, senest kl. 20 søndagen før. Der bestilles
kaffe og 2 stk. smørrebrød til kr. 30,
som betales kontant.
Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Kontakt formanden
for oplysninger vedrørende netværkscaféen eller se lokal hjemmeside.
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Afasicafé
Afholdes kl. 15-17 på følgende datoer:
6. april, 20. april, 4. maj, 18. maj. Kontakt formanden for tilmelding.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 22. april kl. 16-19
Medlemsmøde. Bankospil. Medbring gerne en pakke til ca. 30 kroner.
쎲 10. maj arrangementer.
Hold dig orienteret på den lokale
hjemmeside og i den lokale presse.
쎲 Onsdag 13. maj kl. 16-19
Medlemsmøde.
쎲 Lørdag 6. juni
Vi besøger Munksøgård, som er et
økologisk bofællesskab ved Roskilde.
Invitation følger.
쎲 15.-19. juni
Ferietur til Ringkøbing. Hvis du ikke
fik tilmeldt dig før tidsfristen, så kontakt formanden og hør om mulige ledige pladser.
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 pårørende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der bestilles 2 stk. smørrebrød pr. deltager,
og der er kaffe og kage. Øl og vand
kan købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørrevangsskolen, kantinen, indgang til
CSU, Rosenkildevej 88 B i 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.
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Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 15. april kl. 18
Påskefrokost. Pris: Kr. 125. Tilmelding: Senest 7. april til formanden.
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Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 8. april
Påskeferie.

쎲 Onsdag 29. april kl. 18
Spisning og bankospil.

쎲 Tirsdag 12. maj kl. 11
Afholdelse af 10. maj. Sted: Vi vil stå
ved SuperBrugsen i Tinglev, Centerpladsen 5, 6360 Tinglev.

쎲 Onsdag 13. maj kl. 8.45
Forårstur. Turen går til Egeskov på
Fyn. Pris: Kr. 300 pr. deltager. Tilmelding: Senest 25. april til formanden.

쎲 Onsdag 13. maj kl. 19
Hyggeaften.

쎲 Onsdag 27. maj kl. 18
Spisning og sang med musik.

쎲 Onsdag 10. juni kl. 18
Sommerferie hyggeaften.
Der er pølser, kartoffelsalat,
sodavand, øl og vin.

쎲 Onsdag 10. juni kl. 18
Spisning med udendørs spil. Såfremt vejret tillader det.
쎲 Onsdag 24. juni kl. 18
Sommerafslutning. Nærmere information følger på hjemmesiden eller
på klubaften.

Region

Syddanmark
Regionens kontaktperson fra
hovedbestyrelsen er: Lisbet Kragh,
tlf. 61 26 10 09
mail: lisbet.kragh@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Aabenraa og Sønderborg
Formand: Søs Albæk
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: aabenraa-soenderborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medmindre andet er anført, mødes vi
i Kirsebærhavens Aktivitetscenter,
Kallemosen 58, 6200 Aabenraa. Pris:
Kr. 20 for kaffe og brød.
Netværkscafé for pårørende mødes
den 2. onsdag i hver måned kl. 1921. Alle pårørende er velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos formanden eller Annegrethe Borring,
tlf. 24 91 33 60.
Bemærk: Sommerferie i juli og august

Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø
Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 64 74 26 90 - 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mandegruppen
Madlavning for finere mænd i
skolekøkkenet på Haarby Skole på
følgende datoer: torsdag 16. april
16.30-19.30. Mandegruppen arrangerer også fisketure og besøg på
biludstillinger m.v. Vi har også
kreative værksteder i Aktivcentret i
Glamsbjerg. Er du interesseret, så
ring eller skriv til formanden.
Hver mandag kl. 14.30-15.30. Motionscafé med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og en bolle. Sted:
Aktivcentret i Glamsbjerg. Pris: Kr.
10 for motion og kr. 10 for kaffe og
brød. Ingen tilmelding, mød bare op.
Et mødested for mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Der er kaffeklub,
fællesspisning, foredrag, samtalegrupper, film m.m. Sted: ”Skibet”,
Statende 46, Æreskøbing. Pris: Alt
efter aktivitetens type. Tilmelding:
Kontakt Catharina Freuendahl,
tlf. 23 84 46 37 og hør om tidspunkter.
Netværks- og samtalegruppe for pårørende den sidste tirsdag i måneden kl. 19-21. Vi mødes og snakker

LANDET RUNDT
over en kop kaffe og kage. Sted: Aktivcentret i Glamsbjerg. Gratis. Ingen
tilmelding. For nærmere information
kontakt Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Lørdag 13. juni kl. 14
Havetur til den Fynske Landsby. Vi
får en guidet rundtur i de mange
spændende haver og huse. I løbet af
eftermiddagen drikker vi kaffe/te og
spiser kage i landsbyen. Kl. 17 følges
vi til ”Bondestuen”, hvor vi spiser
sammen.
Sted: Vi mødes ved indgangen til den
Fynske Landsby, Sejerskovvej 20,
5260 Odense S. Pris: Egenbetaling
kr. 150 pr. person til entre, guidet
rundtur, kaffe/te og kage samt spisning i ”Bondestuen”. Tilmelding:
Senest 5. juni til formanden.
쎲 3.-5. juli
Weekendtur til Sønderjylland. I anledning af 100-året for genforeningen
har vi arrangeret en weekendtur til
Rinkenæs ved Gråsten. Vi skal ud og
se forskellige seværdigheder og deltage i festlighederne omkring genforeningen. Se mere i ”den gule folder”.
Sted: Benniksgaard Hotel,
Sejersvej 101, Rinkenæs,
6300 Gråsten. Pris: Kr. 750 pr. person
for to overnatninger i dobbeltværelse, to 2-retters menuer/buffet
samt to morgenmad.
Tilmelding:
Senest 1. juni til formanden.
I den “gule” folder, på hjemmesiden og
på Facebook kan du læse mere. Ret til
ændringer forbeholdes.

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen
Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 75 32 23 54 - 23 30 61 54
E-mail: billundvarde@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 2. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
været med før og vil deltage, så ring
til formanden.
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Faste aktiviteter i Varde
Samtalegruppe. Vi mødes mandage
og onsdage kl. 9.30-11.00. Sted: Medborgerhuset, 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 kl. 19 følgende mandage: 6. april, 11. maj og
8. juni. Sted: Huset, Østergade 2,
Vejen. Yderligere oplysninger og tilmelding til Tove, tlf. 21 46 48 54.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 18. juni kl. 14-19
Grilldag på Kirstinelyst. Sted: Frederikshåbsvej 41, 7183 Randbøl. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Til Tove, tlf. 21
46 48 54, eller Inger, tlf. 75 32 27 01.
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
Faste aktiviteter Esbjerg
Samtalegrupper mandage i lige uger
kl. 10-12 og tirsdage i ulige uger kl.
10-12 samt en pårørendegruppe sidste torsdag i måneden kl. 16-18.
Sted: Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
Gratis træning på ETAC
Tirsdage kl. 14-16
Fredage kl. 12-14
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 23. april kl. 14
Dieckmann fortæller om Hjerting.
Sted: Torvegade 47, 6700 Esbjerg.
Pris: Kr. 25.
쎲 Torsdag 7. maj kl. 10-13
Verdens apopleksidag. Sted: Esbjerg
Storcenter.

ning,
COVID-19: Tjek med din lokalfore
udt.
udsk
eller
t
aflys
er
ent
om dit arrangem

Hjernesagen nr. 2 2020 • 35

쎲 22.-26. juni
Ferie i Viborg med liftbus og halvpension. Pris: Kr. 2500.

Pårørendegruppe. Sted: VSU, Bygnaf
14, 6100 Haderslev. Ring og hør mere
hos Kirsten, der træffes efter kl. 16 på
tlf. 40 73 11 08.

Hjernesagen i Fredericia

Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 8. april kl. 19
Banko. Tag en pakke med (værdi kr.
25).

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 på Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia.
Tilmelding senest tirsdagen 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, 6100
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-genoptræningglad motion
Hver torsdag kl. 17-20 fra sep-maj i
Hammelev Hallen, Hammelev Bygade
28A, 6500 Vojens. Motionscenter,
gymnastik, kegler og boccia.
Efterfølgende spisning. Pris: Kr. 150
pr. år. Tilmelding til formanden.
Bemærk: Sidste dag er torsdag 30.
april. Vi ses igen til september.

쎲 Onsdag 6. maj kl. 19
Hygge.
쎲 Mandag 11. maj kl. 10-14
Vi måler blodtryk. Vi giver kaffe. Vi
sælger skrabelodder. Sted: Ved Sundhedscenter Clausensvej 25, 6100 Haderslev.
쎲 Onsdag 13. maj kl. 19
Hygge.
쎲 Torsdag 14. maj
4-dages busrejse til Sæby, Skagen og
Læsø. Halvpension, alle udflugter, entréer, sejltur og guide på Læsø er inkluderet. Sted: Mødested Hertug
Hans Plads. Pris: Kr. 3.500, tillæg for
eneværelse kr. 700. Betaling til Nordea: 2450 6274377648. Tilmelding:
Kontakt formanden for tilmelding og
endeligt program.
쎲 Lørdag 20. juni
Udflugt til Nygaard Afrika, Nørre
Nebel og Blåvand. Sted: Mødested
Bygnaf 14, 6100 Haderslev. Tilmelding: Kontakt formanden for tilmelding og endeligt program.
Sommerhustur i sommeren. Ikke
planlagt endnu. Kontakt formanden
for information.
쎲 Onsdag 8. juli
Familieaften med lagkage. Sted:
Simmerstedvej 6, 6100 Haderslev.
Udlandsrejse til efteråret, måske til
Gran Canaria. Kontakt formanden for
information.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.
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Hjernesagen i Kerteminde, Nyborg, Odense
og Nordfyn

Sted: Bolbro Ældrecenter, indgang E,
Stadionvej 50, 5200 Odense V.
Pris: Kr. 50. Tilmelding: Nærmere
program udsendes med post.

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

쎲 Lørdag 4. juli
Aktivitetsdag – Sommerafslutning.
Se nærmere i invitation, som sendes
med posten. Sted: Bolbro Ældrecenter, indgang E, Stadionvej 50, 5200
Odense V.

Faste aktiviteter
De kreative – for ramte
Hver torsdag kl. 9.30-12.30.
Vi arbejder med vores hobby på egen
hånd. Medbring selv det, du vil arbejde med. Sted: Bolbro Brugerhus,
indgang L, lokale 2, Stadionvej 50,
5200 Odense V. Gratis. Vi giver kaffen, og du kan købe brød eller mad i
caféen. Ingen tilmelding.
For yderligere information kontakt
Dorthe Lauridsen,
tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier.
Medlemsaften
Onsdage i lige uger kl. 19-21. Netværk og samtale for både ramte og
pårørende. Sted: Bolbro Ældrecenter,
indgang E (Ældrecenter), Stadionvej
50, 5200 Odense V. Gratis. Vi byder på
kaffe. Ingen tilmelding.
Tema- og debataften
Se nærmere i aktivitetsoversigten og
invitationen, som sendes med posten.
Vi holder tema- og debataftener med
oplægsholdere fra Syddansk Universitet, SDU. Der er tid til at snakke med
både oplægsholder og hinanden.
Sted: Bolbro Brugerhus, indgang L,
lokale 26-28, Stadionvej 50, 5200
Odense V. Gratis. Vi giver kaffen.
Tilmelding: Til oplægsholder.
Se nærmere i invitation, som sendes
med posten.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Lørdag 18. april kl. 13
Fællesspisning. Vi mødes til fællesspisning og hygge.
Sted: Bolbro Ældrecenter, indgang E,
Stadionvej 50, 5200 Odense V.
Pris: Kr. 50.
Tilmelding: Nærmere program
udsendes med post.
쎲 Onsdag 10. juni kl. 18.30
Fællesspisning. Vi mødes til fællesspisning og hygge.

Hjernesagen i Kolding
Formand: Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Vi mødes første mandag i lige måneder. Kontakt Grethe Riis, tlf. 40 76 45
56, og hør hvor mødet holdes.
Hjernesagens bisidder
i Kolding/Vejle
Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21

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 foreningen. Der er kaffe på kanden.

Region

Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Horsens, Hedensted og Silkeborg, Odder, Århus, Favrskov, Samsø
og Skanderborg, Herning og IkastBrande, 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-
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relser i Norddjurs, Syddjurs og
Randers 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. Vi serverer
kaffe/te. Medbring selv brød.
Hvor intet andet er anført, er mødestedet Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 23. april kl. 13.30
Medlemsmøde.
쎲 Tirsdag 7. maj kl. 13 30
Medlemsmøde, hvor der serveres
varme hveder.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 12-18
Udflugt til Tirpitz ved Blåvand med
eftermiddagskaffe. Pris: Kr. 125. Tilmelding: Senest 28. maj til Claus, tlf.
40 45 94 79.
쎲 Torsdag 18. juni kl. 13.30
Medlemsmøde, hvor vi ønsker hinanden en god sommerferie.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig
Formand: Niels Slet
Tlf. 41 97 36 28
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgruppe i
Holstebro
Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 15-17. For ramte og pårørende. Pris: Kr. 10 for kaffe/te og
kage. Sted: Mødestedet, Kultur- og
Frivillighuset, Nygade 22 i Holstebro.
Kontaktperson: Mette Jensen,
tlf. 51 35 37 36.
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Selvhjælpsgruppen i Lemvig
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Solsikkegården,
Storegade 9 B i Lemvig. Kontaktperson: Formanden.
Bemærk: Sommerferie i juli.

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.
Tirsdage kl. 15-17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted.
Hyggeaftener.
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19-21. Sted: ASV, Nørrebrogade 38 a, 8700 Horsens. Pris: Kr.
25 for kaffe og kage. Tilmelding senest 2 dage før til formanden.
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 fortroligt,
og de bliver ikke videregivet.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers
Formand: Ved redaktionens
afslutning var der ikke valgt en ny
bestyrelse.
E-mail: norddjurs@hjernesagen.dk

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, Aktivitetshuset, Ålykkecentret i Odder, hvis
ikke andet er nævnt. På møderne serveres der kaffe/te med kage for kr.
25. Tilmelding senest 3 dage før til
formanden.
Bemærk: Vi holder ferie i juni, juli og
august.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 22. april kl. 13.30-15.30
Mogens Birk vil holde foredrag om
det at være feltpræst.
쎲 Onsdag 20. maj kl. 12-16
Naturudflugt m.m. Vi tager madkurven med. Vi mødes ved Ålykkecentret kl. 12 og kører i egne biler til et
hemmeligt sted, som bliver afsløret
til maj. Samkørsel efter behov og
nærmere aftale. Foreningen/kaffekassen sørger for mad m.m.

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg
Formand: Lars Spliid Nielsen
Tlf. 26 99 64 11
E-mail: aarhus@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Cafémøde i Århus kl. 14-17 den sidste tirsdag i måneden. Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000
Aarhus C.
Cafémøde i Favrskov kl. 16-18 den
første onsdag i måneden. Se programmet i lokalaviserne. Sted: In
Side, Dalvej 1, 8450 Hammel.
Cafémøde i Skanderborg kl. 15-17
den anden onsdag i måneden. Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14 A,
8660 Skanderborg.
Send os jeres e-mailadresser, så vi
kan sende jer beskeder på denne
måde og spare porto.

Region

Nordjylland
Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern
Formand: Asger Sig Lauridsen
Tlf. 22 23 02 54
E-mail: ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Samlingssted for senhjerneskadede
og deres pårørende. Vi mødes til kaffe
med brød og det planlagte program,
som er beskrevet nedenfor. Ændringer kan forekomme, se hjemmesiden.
Medmindre andet er anført, er prisen
kr. 30. Sted: Ringkøbing-Skjern
Medborgerhus, Herningvej 7a,
6950 Ringkøbing.

Støt Hjernesagen via MobilePay
Send dit bidrag til 85727.
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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: Jens Erik Larsen
Tlf. 20 21 82 13
E-mail:
broenderslev@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé, kreative aktiviteter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede på
følgende mandage kl. 16-18:
20. april, 18. maj og 15. juni.
Sted: Grønningen, Bredgade 55, 1. sal,
9700 Brønderslev. Medmindre andet
er anført.
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Træningsgrupper
Du har gået til træning før og har et
træningsprogram. Du mestrer trappegang og klarer selv toiletbesøg.
Brønderslev hver tirsdag og torsdag kl. 18-19. Sted: Sundhedshuset,
Tolstrupvej 91. Kontakt Ivan Iversen,
tlf. 23 26 62 70.
Dronninglund hver onsdag kl. 18-19.
Sted: Sophielund, Multebærvej 5.
Kontakt Ann Rommy, tlf. 23 70 82 08
eller Annette Larsen, tlf. 30 62 69 93.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Lørdag 23. maj kl. 13-20
Aktiv forårsdag i Tranum. Sted:
Kronvildtvej 42, 9460 Tranum. Tilmelding: Senest 18. maj til Lars Sloth,
tlf. 40 81 36 99.
쎲 Mandag 15. juni kl. 16-18
Sommerfest med grill. Sted: Plejecenter Stengården i Hjallerup. Pris og
information følger.
쎲 19.-21. juni
Weekendophold på Feriecenter Slettestrand. Priser og mere information
kommer i løbet af foråret.

Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø
Formand: Poul Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail:
frederikshavn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver mandag kl. 10.00-12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og pårørende. Sang, værksted, bobspil
m.m. Der arrangeres fx også foredrag
og udflugter. Pris: Kaffe/te og brød kr.
20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er elevator), 9900 Frederikshavn. Yderligere oplysninger fås hos formanden.
Hjerneskadekoordinator i Værestedet Hjerneaktiv
Mandage i lige uger kl. 10-12. En af
Frederikshavn Kommunes hjerneskadekoordinatorer besøger Værestedet, besvarer spørgsmål og
informerer om relevant nyt.
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Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 14. maj kl. 10-12
og 13-15.30
Blodtryksdag. Sted: Føtex 1. sal, Frederikshavn.
쎲 Mandag 25. maj
Bustur (liftbus) i det grønne med
middag et passende sted. Pris: Kr.
200. Tilmelding: Senest 11. maj til
Merete, tlf. 29 89 15 61.
쎲 Mandag 8. juni
Sommerafslutning i Værestedet
med kaffe og smørrebrød.

Hjernesagen i Hjørring
Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Værksteder
Mandage kl. 14-17: Glaskursus.
Tirsdage kl. 13-16: Træværksted.
Torsdage kl. 14-17: IT-cafe.
Medbring din bærbar pc, Ipad, tablet
eller smartphone og kom med forslag
til emner.
Torsdage kl. 14-16.30:
Kreativt værksted.
Smykkeværksted er på pause.
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 caféen på CKU.
Sted medmindre andet er anført:
CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800
Hjørring.
Der kan købes kaffe og kage.
Blomsterbinding tirsdage kl. 14-17.
Fastsatte dage er: 7. april, 5. maj og 2.
juni. Pris: Kr. 25 pr. gang plus forbrug.
Tilmelding: Senest fredagen før til
Helle, tlf. 51 55 73 35, eller Lona, tlf.
20 68 14 18.
Bøf og bowling onsdage kl. 14-16.
Fastsatte dage: 6. maj og 3. juni. Sted:
Bowlingcenter Hjørring. Pris: Afregnes på dagen.
Tilmelding: Til Tove, tlf. 26 20 70 04.

LANDET RUNDT
Mød Hjørring Kommunes hjerneskadekoordinatorer torsdage kl.
14.00-15.30.
Fastsatte dage: 16. april, 21. maj og
18. juni. Der er kaffe. Tilmelding ikke
nødvendig, og man behøver ikke
være deltager på et af værkstederne.
Selvhjælpsgrupper
Vi henviser til CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring, der afholder
selvhjælpsgrupper med professionelle folk.
Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede. Kontakt Klaus Munch for at høre nærmere, tlf. 72 33 59 00.
Bemærk: Foreningen holder sommerferie fra 27. juni-16. august.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Onsdag 22. april kl. 17-20
Bankospil og mad. Pris: Kr. 100 inkl.
mad og 1 øl eller 1 vand. Der kan
købes ekstra plader til kr. 10 pr. stk.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 20. april.
쎲 Torsdag 30. april kl. 19.30
Lundegaardsrevyen. Sted: Lundegaardshallen på Nordens Alle i Hjørring.
Pris: Kr. 75 for medlemmer og kr. 125
for ikke medlemmer. Tilmelding:
Medlemmer har 1. prioritet indtil 1.
april. Billetter kan købes hos formanden.
쎲 Lørdag 16. maj kl. 10-12
Blodtryksmåling. Kom og mød to
søde sygeplejersker. Sted: Indgangen
til Metropolen, Østergade i Hjørring.
쎲 Onsdag 17. juni kl. 17-21
Sommerfest med helstegt pattegris
og underholdning. Pris: Kr. 125 inkl. 1
øl eller 1 vand. Tilmelding: Senest 15.
juni.

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland
Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: jammerbugt@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: CKU-Himmerland, Vestre Boulevard 15A, 9600 Aars. Pris: Kr. 20 for
kaffe og brød. Kontaktperson:
Nanna, tlf. 29 65 17 33.
Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og pårørende
Mødetidspunkt den første tirsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 6,
9460 Brovst. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og pårørende
Mødetidspunkt den tredje tirsdag i
måneden fra kl. 14-16.
Sted: Frivillighuset, Bredgade 39,
9490 Pandrup. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Lørdag 16. maj
Udflugt til Ørnereservatet i Tversted. Sted: Opsamling fra Aalestrup i
syd og nordpå til Fjerritslev, Brovst
osv. Pris: Oplyses ved tilmelding. Tilmelding: Til Bit, tlf. 21 65 51 44.
쎲 Torsdag 18. juni kl. 18
Grillaften. Pris: Kr. 90. Tilmelding:
Ugen før til Bit, tlf. 21 65 51 44.
Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

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, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Pris: Kr. 65 inkl.
en let anretning, kaffe/te og kage.
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Tilmelding og spørgsmål:
Kontakt Linda, tlf. 98 33 73 80, eller
Lene, tlf. 21 93 66 64.
Aktiviteter forår/sommer
쎲 Torsdag 16. april kl. 17
Vi laver mad, og bagefter spiser vi
det, vi har lavet. Vi får hjælp af Birthe
Jensen. Sted: Sundhedscentret, Vestergade 4, 9560 Hadsund. Pris: Kr.
65. Tilmelding: Senest 8. april.
쎲 Torsdag 14. maj kl. 17-21
Spisning på Hotel Søparken, Abybro
og derefter rundvisning på TV2 Nord.
Max 25 deltagere. Sted: TV2 Nord,
Søparken 4, 9440 Aabybro. Pris: Oplyses ved tilmelding. Tilmelding: Senest 7. maj.
쎲 Onsdag 24. juni kl. 17
Grillarrangement. Sted: Havnen i
Stinesminde, Oue, 9500 Hobro. Pris:
Kr. 65. Tilmelding: Senest 17. juni.
Det er dyrt at sende breve ud. Send
os din e-mailadresse, så sender vi en
indbydelse, hver gang vi har et arrangement.
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: thistedviborg@hjernesagen.dk
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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 Universitetshospital Syd.
Bemærk: Vi træffes ikke i skoleferierne.
Arrangementer, hvis intet andet er
anført
Sted: 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 forår/sommer
쎲 Tirsdag 28. april kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Herefter
synger vi sange fra højskolesangbogen. Tilmelding: Senest 21. april.
쎲 Mandag 11. maj
Hjernesagens mærkedag. Der måles
blodtryk. Tid og sted vil fremgå af foldere, som udsendes i marts.
쎲 Tirsdag 26. maj kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Herefter
minibanko. Tilmelding: Senest 19.
maj.
쎲 Lørdag 27. juni kl. 13
Grillfest i Nete og Brunos sommerhus i Hou. Sted: Vagtelvej 40, 9370
Hals. Tilmelding: Senest 20. juni.

Faste aktiviteter
Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned. Medmindre andet er
nævnt, mødes vi på Støberigården,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M.

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

Find Hjernesagen
på Facebook:
Facebook.com/Hjernesagen1

