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Bidt af at løbe
– for hjernens skyld!
Retssikkerhed:
Hvordan skulle jeg kunne
kende paragrafferne?
Vi har brug for en samlet
plan på strokeområdet
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MAN TALER SÅ
MEGET OM MANGEL
PÅ VARME HÆNDER
OG NÆRVÆR, MEN
DET ER IKKE EN
M A N G E LVA R E PÅ
VEJLEFJORD
Citat patient

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder
genoptrænings- og rehabiliteringsophold
til patienter, der efter et stroke ønsker en
målrettet træning i optimale og trygge
rammer.
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Nybygget rehabilitering i Hammel
Tag med på en rundtur til et helt nyopført
specialiseret rehabiliteringshus i Hammel.
Byggeriet er forsøgt fremtidssikret og designet, så også arkitektur og indretning
hjælper borgernes rehabilitering. Side 20

For Hjernens Skyld
Hjernesagens kampagne i maj, hvor vi inviterede danskerne op af sofaen og ud i
noget bevægelse, blev en kæmpesucces.
Se nogle af de fine billeder fra kampagnen og læs mere om de centrale budskaber på side 26-28
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Hjernesagen
Landsforeningen for mennesker ramt af
blodprop eller blødning i hjernen, andre
hjerneskadede, deres pårørende og andre
interesserede.
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KALENDER

Sommer/Efterår 2021
Vi er på grund af coronapandemien
fortsat nødt til at tage forbehold for
ændringer med kortere varsel, og
vi anbefaler alle til at holde sig
orienteret på foreningens hjemmeside, lokalforeningernes hjemmesider
og via Hjernesagens Facebook-side.

Uge 30 og 31
26. juli – 8. august
Hjernesagens sekretariat holder ferielukket.

13. – 15. august
Weekendophold på Musholm
Weekendophold for ramte med aktiviteter, samvær og fuld forplejning ved Storebæltsbroen.

11. – 12. september
Repræsentantskabsbøde i Hjernesagen
Årets udskudte repræsentantskabsmøde afholdes
på Vejle Center Hotel.

20. september
Temadag om seksualitet
Hjernesagen afholder temadag om seksualitet og
samvær. Nb: Kun for fagfolk.

23. september
Hjernewebinar
Om børn og unge pårørende. Læs mere om indhold
og tilmelding på hjernesagen.dk.

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

Fokus på
retssikkerheden
Sidste år udkom Advokatrådet med rapporten
Retssikkerhed for udsatte borgere. Den viste entydigt, at det ser skidt ud med retssikkerheden
for danskere med et handicap. I rapporten konkluderes det bl.a., at ”der er for langt fra den retssikkerhed, der forudsættes at eksistere i
lovgivningen, til den retssikkerhed, der eksisterer
i praksis”. Oversat til almindeligt dansk betyder
det i realiteten, at er du borger med et handicap,
som fx en erhvervet hjerneskade efter et stroke,
kan du overhovedet ikke være sikker på, at du vil
modtage den rette eller fornødne hjælp i det offentlige. End ikke den hjælp, du har krav på.
Faktisk viser rapporten, at 42 procent af de borgere, som vælger at klage over den offentlige forvaltning i forbindelse med deres handicap, får ret
i deres klage. Og der er endda lige så mange fejl i
de sager, der ikke klages over.
I denne udgave af Hjernesagen beskriver vi en
sag fra Hjørring, hvor Pia Agerbo Jakobsen føler
sig direkte vildledt af kommunen i forbindelse
med hendes ønske om at få økonomisk støtte til
at passe sin strokeramte mand, Claus. Hendes
sag er desværre langt fra enestående. I Hjernesagen ser vi alt for ofte sager i vores rådgivning,
som minder om Pias og dermed bekræfter Advokatrådets rapport.
Det må og skal der rettes op på! I Hjernesagen ønsker vi flere rettigheder. Vi vil have flere krav til
kommunerne – mere skal og mindre kan. Derfor
hilser vi også Kommunernes Landsforenings (KL)
initiativ med at oprette en retssikkerheds alliance med blandt andre Danske Handicaporganisationer (DH) velkommen. Ambitionen med
alliancen er at styrke samarbejde og tillid mellem
kommuner, ramte og pårørende.
I Hjernesagen har vi holdningen, at det er rigtigt
set og på tide. Samarbejde ER vejen frem, men vi
er heller ikke blinde for, at ved at lade KL stå i
spidsen for arbejdet, så løber man risikoen for, at
man har sat ulven til at vogte fårene. Den bekymring blev i hvert fald ikke mindre efter den sene-

ste økonomiaftale mellem regeringen og KL, som
blev offentliggjort i begyndelsen af juni i år. Her
skriver man bl.a. om retssikkerheden: ”Parterne
(altså KL og Finansministeriet) er enige om, at det
som led i det fælles arbejde for at styrke borgernes retssikkerhed er afgørende, at borgerne kan
forstå reglerne samt deres egne rettigheder og
muligheder.”
Det er tæt på at være en grotesk udmelding, set i
lyset af, at det faktisk er kommunernes sagsbehandling, der er til en ren dumpekarakter!

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Initiativet 1 millionstemmer, som fik et beslutningsforslag behandlet i Folketinget i maj måned i
år, skal også ses i lyset af problemerne på retssikkerhedsområdet. 1 millionstemmer peger på væsentlige generelle problemstillinger og taler for, at
hele handicapområdet flyttes væk fra kommunerne. I Hjernesagen har vi
holdningen, at problemerne
på handicapområdet er om42 procent af de borgere,
fattende og komplekse – og
som vælger at klage over
derfor må løsningerne være
det samme. Det er for simpelt
den offentlige forvaltning
at tro, at man ved en flytning
i forbindelse med deres
af myndighedsansvaret kan
handicap, får ret i deres
løse alle problemer.

klage.

I det videre arbejde med retssikkerheden på hjerneskadeOg der er endda lige så
området bakker Hjernesagen
mange fejl i de sager, der
op om DH. DH er en stor
ikke klages over.
organisation med mange
dagsordener, og som mindre
organisation kan det godt
føre til, at man oplever, at egen dagsorden ikke
kommer i første række. Men vi er med i paraplyen og støtter grundtanken om, at rigtigt
mange problemer på handicapområdet skal løses
i fælles flok – og fremfor alt i en demokratisk
struktur, hvor der er plads til mindretal og uenighed.

Tue Byskov Bøtkjær,
landsformand.
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KORT NYT
Mere end halvdelen af
alle med stroke lider
også af søvnapnø
Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital har undersøgt mere end
1.000 patienter med stroke for søvnapnø, og tallene ligger nu klar: Mere
end halvdelen af alle strokeramte lider
af søvnapnø.
Søvnapnø er en søvnlidelse, hvor man
ophører med at trække vejret i perioder,
mens man sover. Det belaster hjertet –
og disponerer til stroke. Derfor håber
Dansk Center for Søvnmedicin på, at der
indføres ensartede guidelines for udredning og behandling for søvnapnø i
hele landet.

Dansker forsker i hjernens syntaks
Den danske hjerneforsker Peter Petersen er en del af et af verdens førende
forskningsteams, Györgi Buzsákis hjerneforskerhold ved New York University.
Her forskes der i de indviklede strukturer i hjernen, som blandt andet har betydning for vores indlæring og hukommelse og for vores evne til at orientere
os i hverdagen. Peter Petersen undersøger mekanismerne ved at montere et
slags køleskab, en beholder fyldt med

tøris, på hjernen af rotter og derefter
måle på de såkaldte Thetarytmer i rottens hjerne – og det har givet interessante resultater:
”Vores rotteforsøg peger på, at det kan
være relevant at kigge på eventuelle sammenhænge mellem eventuelle ændringer
i thetarytmerne og kognitive svækkelser
hos mennesker,” siger Peter Petersen til
LundbeckFondens hjemmeside.

Dansk professor
i spidsen for
implementering af
europæisk
strokeprojekt
Det er blevet kaldt Europas største fælles sundhedsprojekt, Stroke Action Plan
for Europe (SAP-E), og det er danske
Hanne Christensen, overlæge og professor samt medlem af Hjernesagens ekspertpanel, der står i spidsen for det.
SAP-E har ambitioner om at sænke antallet af strokes i Europa med ti procent
og samtidig løfte behandling og rehabilitering i alle de 52 lande, som deltager i
samarbejdet. Projektet løber indtil 2030.

Sommerferie
i sekretariatet
Også i år vil der være to uger, hvor
Hjernesagens sekretariat holder helt
lukket og ikke kan kontaktes. I år ligger
sommerferieperioden fra den 26. juli
til den 8. august. God sommer!

Find Hjernesagen
på Facebook:
Facebook.com/hjernesagen1
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Kortlægning af
årsagerne til manglende
rehabilitering
Fra forskellige statistikker ved man, at en relativ stor gruppe borgere ikke modtager rehabilitering, efter
de har haft et stroke. Det er uklart, hvad det skyldes – om end man har mistanke om, at der er en
sammenhæng med social ulighed. Nu vil et nyt projekt fra Syddansk Universitet undersøge, hvad der
ligger til grund.
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Syddansk Universitet
En grundig kortlægning af årsager
I projektet kobler hun data fra en række
forskellige registre med hinanden: Med
udgangspunkt i landspatientregisteret
udvælger hun de patienter, som er blevet behandlet på hospitalet for et stroke
i perioden 2015-2020. Eftersom der er
stor forskel på strokes, bruger hun også
data fra Dansk Apopleksiregister til at
kortlægge, hvor alvorlig hjerneskaden
er.

”Det er et alvorligt samfundsmæssigt
problem, at relativt få mennesker med
hjerneskade udnytter muligheden for at
få rehabilitering efter deres skade. Med
afsæt i en række forskellige registre vil
vi undersøge, om der er den forventede
sammenhæng med social ulighed – og
dermed også kunne pege på, hvad der
skal til for at få flere i gang med et rehabiliteringsforløb,” siger seniorforsker
Marie Kruse fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

”De oplysninger sammenkører vi med
data om, hvor mange der har fået tilbudt rehabilitering i kommunalt regi. Og
så bruger vi andre data fra Danmarks
Statistik til at se på, hvor mange der efterfølgende er vendt tilbage til arbejdslivet. Endelig kobler vi forskellige socioøkonomiske data på gruppen: Vi ser på
alder, etnicitet, uddannelse, indkomst,
familieforhold, jobstatus mv.”

To overordnede årsager
Helt overordnet kan der være to årsager
til, at en person ikke modtager rehabilitering: Enten formår systemet ikke at
tilbyde rehabilitering til den pågældende, eller også formår – eller ønsker –
vedkommende ikke at tage imod tilbuddet. Det handler altså enten om, at der er
ulighed i adgang eller forskel på, om
man kan udnytte tilbuddet.
I Danmark har alle jo ret til samme behandling i det offentlige system, så ulighed i adgang vil derfor ofte handle om
formidling eller mangel på samme. Det
kan være et spørgsmål om, at systemet
så at sige lukker sig om sig selv og nærmest forudsætter, at borgerne er i stand
til at navigere i det. Er det tilfældet, vil
der blive skabt en ulighed.
”På den anden side kan det jo også
handle om, at der er forskel på de en-

kelte borgeres evne eller kapacitet til at
udnytte de tilbud, de faktisk modtager.
Og det kan igen være koblet op på en
række forskellige sociale forhold: Har du
et velfungerende netværk, som kan
hjælpe dig med at få tjekket din e-boks,
så er du bedre stillet, end hvis du ikke
har. Det samme gælder, hvis du har de
sproglige færdigheder, som gør dig i
stand til at forstå et brev i e-boksen
osv.,” siger Marie Kruse.

Fordi der sammenkøres så mange forskellige oplysninger, bliver Marie Kruse
i stand til at lave en grundig kortlægning
af området. Det er første gang, at man på
denne måde ser systematisk på, hvad
der ligger til grund for, at ramte ikke udnytter tilbuddet om rehabilitering, og
den viden, projektet tilvejebringer, kan
således blive vigtig i det videre arbejde
med at mindske uligheden i adgangen til
sundhedsydelser. Projektet forventes
afsluttet i 2023 og gennemføres med
økonomisk støtte fra HelseFonden.
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”Vi har brug for en
samlet plan på
strokeområdet”
Hjernesagen er på vej med en strokeplan. Det bliver en handleplan, som skal udstikke konkrete politiske
målsætninger for hele strokeområdet – lige fra forebyggelse over behandling og rehabilitering til et
værdigt liv med stroke. Planen skal ligge færdig til efteråret, og derefter starter arbejdet med at få gjort
den til politisk virkelighed og implementeret i lovgivningen.
Tekst: Ulf Joel Jensen

I 2016 udarbejdede Hjernesagen for første gang en handleplan for stroke, som
beskrev foreningens ambitioner for behandling af stroke og den efterfølgende
rehabilitering. Planen fra 2016 har på
mange måder været en hjørnesten i
Hjernesagens politiske arbejde i de sidste fem år, forklarer direktør Birgitte
Hysse Forchhammer:
”Vi har brugt de anbefalinger, den hidtidige plan indeholder, i vores arbejde. Den
har været brugt til at præcisere vores
holdninger og synspunkter, og jeg er helt
overbevist om, at handleplanen også
har spillet en rolle i, at der i dag er en
skærpet opmærksomhed på hele strokeområdet i Danmark.”

Et område i udvikling
I de mellemliggende år har tiden nemlig
langt fra stået stille. Der er sket en faglig
udvikling på flere områder, der er et generelt øget fokus på den præhospitale
indsats, som blandt andet kommer til
udtryk i RedHjernens arbejde med at
øge kendskabet til symptomerne på
stroke, og endelig er Hjernesagens StrokeLinje også et eksempel på stigende
opmærksomhed på rehabiliteringen og
på livet med stroke.
”Vi mener, at det er på tide at lave en ny
plan – og arbejde for, at den også implementeres som landsdækkende politik.

Derfor har vi samlet en gruppe af de absolut største eksperter på området herhjemme. Sammen med repræsentanter
fra Hjernesagen og med input fra en fokusgruppe med afasiramte udarbejder
de vores kommende nye strokeplan,”

Hvorfor kalder vi
det stroke?
Stroke er en fælles betegnelse for
blødninger og blodprop i hjernen.
Tidligere har man både kaldt sygdommen for apopleksi og slagtilfælde, men de faglige selskaber
herhjemme er enedes om at benytte
det engelske ord stroke fremadrettet. Det sker dels for at undgå misforståelser og dels for lettere at
kunne koble den danske indsats op
på det internationale arbejde, som
foregår – både i de faglige miljøer og
i patientforeninger som Hjernesagen.
Den beslutning ligger vi i Hjernesagen os i hælene på og ændrer derfor
også vores omtale af sygdommen.
Det giver også rigtig god mening eksempelvis at tale om en dansk strokeplan, når den, som tilfældet er, ligger i forlængelse af den europæiske
Stroke Action Plan for Europe.

siger Hjernesagens landsformand Tue
Byskov Bøtkjær.

En sygdom med enorme
omkostninger
Strokeplanen kommer til at indeholde et
indledende afsnit, som redegør for området: Hvad dækker betegnelsen stroke
over? Hvor udbredt er det? Hvor store er
omkostningerne – både for den ramte og
familien, men også for vores samfund
som helhed. Der er nemlig mange omkostninger forbundet med stroke.
”Stroke er den hyppigste årsag til handicap blandt voksne, og det er samtidig
den sygdom, som kræver flest plejedøgn
i sundhedsvæsnet. Det betyder, at vi
som samfund bruger rigtigt mange
penge – ikke kun på behandling af sygdommen og ikke kun på den efterfølgende rehabilitering, men også i form af
sygefravær for både den ramte og de
nærmeste pårørende og i form af mistede år på arbejdsmarkedet. Hvert år
bruger vi som samfund mere end 2 mia.
kr. på pleje og behandling af stroke,
mens vi så at sige mister yderligere
mere end 2,6 mia. kr. om året i tabt arbejdsfortjeneste,” siger Birgitte Hysse
Forchhammer.
I selve strokeplanen vil Hjernesagen beskrive sine udspil til konkrete politiske
målsætninger vedrørende den forebyg-
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gende indsats, behandling af sygdommen, rehabiliteringsindsatsen samt det
efterfølgende livslange forløb med
stroke. Desuden vil planen indeholde et
væsentligt kapitel om forskning og udvikling.
”Hjernesagen gennemfører i øjeblikket
en stor medlemsundersøgelse, hvor vi
også har spørgsmål med omkring forskningsprioritering: Hvordan tænker
ramte og pårørende, at vi bør anvende
forskningsmidlerne på strokeområdet i
fremtiden? De svar, vi får herfra, skal
indgå i kapitlet om forskning og udvikling,” forklarer Tue Byskov Bøtkjær.

International kobling
Hjernesagens Strokeplan hænger også
tæt sammen med det fælles europæiske
arbejde på området. I 2018 gik den europæiske patientforening European Stroke Organisation sammen med det europæiske faglige selskab Stroke Alliance
for Europe for at lave en fælles handleplan for området. Det er blevet til Stroke
Action Plan for Europe, som sigter mod
at forbedre forløbene for ramte og pårørende i hele Europa og sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne på strokeområdet.

Illustration: Colourbox

”Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark er
meget langt fremme på en række områder. Og derfor tror jeg også godt, at vi
kan sige, at vi på en måde er en slags forbillede for vores venner i Europa – i
hvert fald når det gælder den præhospitale indsats og det helt akutte forløb.
Men der er ingen tvivl om, at vi stadigvæk både kan og skal forbedre vilkårene
herhjemme på flere områder,” siger Birgitte Hysse Forchhammer og fortsætter:
”Eksempelvis er vi ikke førende i Europa, når det gælder forebyggelse. Og vi
ser også alt for store lokale forskelle på,
hvordan man håndterer rehabiliteringen rundt omkring i landet. Der mangler
vi enslydende standarder for indsatsen,
og vi mangler konkrete data, så vi kan
følge med i, hvordan man håndterer opgaven fra kommune til kommune og fra
rehabiliteringscenter til rehabiliteringscenter. Der er nogle af de ting, vi håber
på, at en samlet plan for området kan
være med til at rette op på.”

Det politiske arbejde
venter forude
Den videre proces med Strokeplanen er,
at det første udkast gerne skulle ligge
klart til Hjernesagens repræsentant-

skabsmøde i september. Herefter skal
planen fremlægges for politikere – både
for regeringen og oppositionen i Folketinget, men planen skal også i spil i forbindelse med efterårets kommunalvalg.
Op til valget vil Hjernesagen forberede
informationsmaterialer til alle lokalforeningerne, så man kan tage planen op
på vælgermøder og lignende arrangementer.
”Planen er, at vi til efteråret står med et
komplet katalog med politiske krav på
strokeområdet, som vi selvfølgelig meget gerne vil have gennemført i sin helhed. I Danmark har vi brug for en samlet
plan på strokeområdet, og vi ser meget
gerne, at vi ender et sted, som vi kender
fra demens-, kræft- og psykiatriområdet, hvor der er sammenhængende politiske planer med standarder og
målsætninger. Men vi vil også arbejde
for, at enkeltdele af vores udspil bliver
gennemført og lavet til lovgivning, hvis
ikke det lykkes at få hele planen igennem politisk,” understreger Tue Byskov
Bøtkjær.
Du kan løbende følge med i den videre
proces på Hjernesagens hjemmeside og
Facebookside.
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Henrik er
glad igen
Da Henrik From blev ramt af en massiv hjerneblødning og svævede mellem liv og død, var det
vanskeligt at forestille sig, at tingene kunne blive meget værre. Men det viste sig, at det kunne
det godt: Hans vej tilbage startede med en årrække af nedture og nederlag, inden han omsider
kunne skimte håbet og glæden igen.
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Martin Bubandt

I virkeligheden er det børnenes skyld.
Didde-Mie og Philip.

”Mine børn. Jeg kunne simpelthen ikke
forlade dem på den måde.”

Havde det ikke været for dem, så sad
Henrik From i dag ikke og delte sin
meget personlige historie med Hjernesagen: I marts 2016 sidder han og ser
ned på pillerne, han har fundet frem –
parat til at gøre en ende på det liv, som i
det sidste to et halvt år har udviklet sig
til et sandt mareridt af utur og nedtur.
Og når man hører hans hudløst ærlige
beretning om faldet ned mod bunden,
om at stå fortabt, aldeles uden overblik
og tilsyneladende uden mulighed for at
finde tilbage til en værdig tilværelse
igen, er det for det første umuligt ikke
selv at blive berørt. Og for det andet ikke
svært at sætte sig ind i, at tanken om at
slutte det hele før tid meldte sig. Men på
spørgsmålet om, hvad der afholdt ham
fra at vælge dén vej, bare tage pillerne og
få det hele overstået, svarer Henrik
From helt uden tøven og ganske nøgternt, om end med lidt blanke øjne ved
mindet:

Et menneske, som knap eksisterer
Henriks liv ændrede sig med ét slag den
4. august 2013. Indtil da var han en travl
forretningsmand, hvor den ene fremtrædende ansættelse afløste den næste,
indtil det kulminerede med en stilling
som succesfuld salgsdirektør i virksomheden Jobindex. Her byggede han en
stor og effektiv salgsafdeling op, vendte
minus til plus og blev blandt andet kåret
til landets næstbedste salgsleder af
Mercuri International, Business Danmark og CBS.
Henrik har en aktiv livsstil, et toptunet
CV og et harmonisk familieliv i villaen i
Gentofte, da alting ramler: Han bliver
ramt af en massiv hjerneblødning, svæver mellem liv og død i fjorten dage,
inden han genvinder sin bevidsthed. Og
selvom kroppen og hjernen derfra begynder en langsom helingsproces, bliver
alt andet rundt om ham kun værre i de

følgende år, indtil han, som han beskriver det i den bog, han har udgivet om sit
forløb, står som:
”En amputeret far og mand. Et menneske, der knap nok eksisterer, og som blot
er en byrde for andre.”
Til Hjernesagen uddyber han: ”Jeg har
haft utallige dale i mit forløb. Jeg har følt,
at jeg har stået helt nede på bunden så
mange gange, men ofte kun for at finde
ud af, at det faktisk kunne blive lidt
værre på den ene eller anden måde. Det
første store vendepunkt i mit liv er, da
jeg får hjerneblødningen. Og det næste
kommer, da jeg sidder og ser på pillerne.
Der har jeg sådan set taget beslutningen
om at ende alting.”

Personlig og dog almengyldig
Henriks bog Ligeud og frem er en meget
personlig historie, fortalt af ham selv og
skrevet af Rikke Finland. Det er en ærlig,
sine steder grusom, men til syvende og
sidst også opmuntrende fortælling.
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”For mig er det en historie om håb.
Håbet er det vigtigste for mig, og jeg vil
meget gerne være med til at give andre
håb, hvor der tilsyneladende ikke er
noget tilbage. Og med bogen håber jeg at
kunne inspirere andre til at se, at uanset
hvor umuligt alting ser ud, så ER der
muligheder,” forklarer han.
Selvom historien går helt
tæt på Henrik og hans
liv, vil mange af Hjernesagens læsere uden
tvivl nikke genkendende til hovedtrækkene i den: Et forløb
med adskillige mere
eller mindre succesfulde
rehabiliteringsophold på
forskellige steder rundt
om i landet. Med pro-

blemer med fysikken, psyken, hukommelsen og meget hurtigt også med privatlivet og parforholdet. Det sidste
kulminerer, da hans kone Dorthe flytter
ud af villaen i Gentofte i efteråret 2015. I
bogen beskriver Henrik det således:
”Dorthe og jeg var sammen i 21
år, fra jeg var 30, og hun var
25. Det er en stor del af
mit liv, jeg har delt
med ét menneske. Jeg
føler mig så ensom
efter skilsmissen …
Nu med en skilsmisse oven i alt det
andet kan jeg ikke
overskue mere. Jeg
er så langt nede, som
jeg overhovedet kan
komme. Jeg kan ikke

Gratis medlemsrådgivning
34 10 20 30
Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
social@hjernesagen.dk
Husk at skrive dit telefonnummer,
når du sender en e-mail.

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

Vibeke Lodberg
Rådgiver
Man., tirs. og torsdag
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Anne Birgitte
Rasmussen
Sygeplejeske
Man., tirs. og onsdag
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk
Elisabeth Maina
Korfitsen
Neuropsykolog
Tirs. kl. 9.30-11.30

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

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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se, hvad der skal blive af mig, eller hvordan det nogensinde skal blive bedre
igen.”

Et andet liv
Det er, som livet efter et stroke meget
ofte er, barske måneder og år, Henrik
From gennemlever og genopliver i sin
bog. Det har været en hård proces, understreger han – også fordi han har
valgt at involvere hele sit personlige
netværk i processen og skiftevis lader
professionelle og pårørende komme til
orde med deres oplevelser og råd til
andre i samme situation.
”Det har været utrolig svært at høre de
andre udtale sig om mit forløb. At forstå,
hvordan det har påvirket dem og deres
liv. At se, hvordan mine traumer også
rammer dem dybt. Men det har også
været en god proces, fordi alting er blevet talt igennem, og jeg har fået et ekstremt tæt og godt forhold til blandt
andet min mor og søster,” fortæller Henrik.
Undervejs har han måttet erkende, at
det, han kort efter sin opvågnen forventede ville blive en kortvarig tur tilbage
på ret køl igen, viste sig at være alt
andet: Langvarig og i virkeligheden ikke

en tur tilbage, men en kamp for at skabe
en anden tilværelse, som fungerer. Henrik From er i dag på mange måder en
helt anden mand end før hjerneblødningen. I bogen hedder det blandt andet:
”Jeg græder mellem 20 og 30 gange hver
dag og kan intet gøre for at holde tårerne tilbage. Det er en ny situation for
mig. Ikke engang da jeg holdt tale ved
min fars kiste blot få år tidligere, græd
jeg.”
Ovenstående beskriver en helt konkret
situation i hans forløb, men selvom der i
dag er flere smil end tårer i hans liv, så
oplever han sig selv som en mere hudløs version af sig selv: Følelserne uden
på tøjet.
”Jeg kan næsten ikke se en film uden at
græde. Jeg er blevet meget mere bevidst
om min sårbarhed. Som mennesker er
vi utrolig skrøbelige. Men vi er også solide i den forstand, at vi kæmper for at
overleve. Det vil jeg gerne give fra mig,”
siger han.

Første arbejdsdag på
syv minutter
Et helt afgørende element i genrejsningen af Henriks liv er det, han i bogen kal-

der for sit rescueteam. Det består af
gode venner, familie og professionelle,
som på det sorteste tidspunkt i hans forløb træder til og lægger en plan for at
hjælpe ham på fode igen. Det bliver dem,
som derefter styrer ham gennem hverdagen i de perioder, hvor det virker helt
umuligt. For umuligt – det var det:
”Det, der er det dejligste i hele verden –
at komme hjem til familien – er også de
sværeste. For hvordan skal jeg være en
god far, når jeg ikke kan huske, hvad
mine børn fortæller mig, når jeg ikke har
energi til at ”opdrage” eller tage konflikter, og når jeg ikke har begreb om, hvad
de får deres tid til at gå med.”
Heldigvis lykkes missionen. Rejsen
ender et godt sted. Henrik har som
nævnt ikke fået tilværelsen fra før hjerneblødningen tilbage, men han har fået
skabt sig et helt andet liv, som sætter de
mørkeste stunder i relief. Et stort skridt
kom den 1. august 2016, hvor han startede et deltidsjob hos it-virksomheden
SimCorp. Det var langt fra nogen nem
start, men det var endnu et vigtigt første skridt i den rigtige retning.
”Den første dag var jeg på arbejde i syv
minutter. Jeg kunne ingenting. Jeg

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
Sådan søger du
Du skal sende en ansøgning til
Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om
et Zangger-legat.
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
• Vedlæg en kopi af afslaget fra din kommune om støtte
• Vedlæg din og din evt. ægtefælles
seneste årsopgørelse fra SKAT
Send din ansøgning til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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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kunne ikke finde ud af at trykke on eller
off på computeren,” fortæller han.

Fokus på udvikling
Næsten fem år senere arbejder han halv
tid samme sted. Nogle dage er han der
endda i mange timer – og det koster på
træthedskontoen, så andre dage er kortere. Ved siden at jobbet hos SimCorp,
hvor han blandt andet afholder liveevents, passer han også en bestyrelsespost hos virksomheden Cervello, der
beskæftiger sig med neurorehabilitering.
Henrik bor i dag for sig selv i en lejlighed
i Hellerup og nyder hver morgen at

vågne til en smuk udsigt over Øresund.
Han cykler til jobbet på Amager og udfordrer bevidst sin hjerne med at cykle
en ny rute hver eneste dag. Fra at være
fuldkommen afhængig af andre har han
bevæget sig hen til et sted, hvor han igen
er klar over, at der er nogen, som har
brug for ham og hans kompetencer.
”Jeg er meget fokuseret på udvikling. Ellers er man under afvikling. Jeg går stadig til træning hos fysioterapeuterne,
jeg går morgentur, cykler og laver fysiske øvelser derhjemme. Men også mentalt forsøger jeg at arbejde med mig selv.
Jeg har givet mig selv den udfordring, at
jeg aldrig vil skændes med mine børn

eller sige noget til dem, som jeg senere
fortryder. Det er et aktivt valg om at
gøre tingene anderledes, og det er med
til at fortsætte min udvikling.”
Vejen ud af mørket har været lang for
Henrik. Den har været fyldt med gentagne nedture og nye nederlag. Men
med sin bog vil han gerne inspirere alle
os andre, om vi er ramte, pårørende eller
slet ikke har haft stroke tæt inde på
livet: Budskabet om, at der altid er noget
at kæmpe for, er han selv den bedste
ambassadør for. For i dag er han noget,
som han slet ikke oplevede at være i
flere år: Han er glad.
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”Hvordan skulle
jeg kunne kende
paragrafferne?”
Claus Jakobsen fra Hjørring fik sit liv vendt helt på hovedet efter en hjerneblødning i 2019.
Det blev startskuddet på et kaotisk forløb, som også har været en enorm belastning for hans kone, Pia.
Parret har undervejs savnet tydelig råd og vejledning – både for at finde vej gennem behandlingsog rehabiliteringssystemet, men i meget høj grad også for at få overblik over deres sociale rettigheder.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Frustrationerne dirrer lige under overfladen hos Pia Agerbo Jakobsen fra
Hjørring. Flere gange i samtalens forløb
skal hun lægge låg på sig selv for ikke at
fare i harmdirrende flint alene ved min-

derne om, hvad hun og manden Claus
har været igennem de sidste to og et
halvt år. Og det har da også været et virkeligt hårdt, til tider nærmest grotesk,
men desværre ikke unikt forløb.

Det hele starter i januar 2019, hvor
Claus, som dengang var selvstændig
tømrer, falder fem meter ned fra et tag.
Han bliver kørt på sygehuset, hvor de i
første omgang ikke finder nogen skader
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og derfor er indstillede på at sende ham
hjem igen med det samme. Pia protesterer voldsomt, fordi han tydeligvis er i
store smerter – og først derefter bliver
han grundigere undersøgt, og man finder adskillige brud på både ryghvirvler
og hofte.
”De beholdt ham i fire dage. Så blev han
sendt hjem og skulle selv stå for sin genoptræning,” forklarer Pia om det, der
bare er indledningen på et forløb, som
viser sig præget af fejl, misforståelser og
uheld.

Tænk, hvis nu…
De næste måneder går det stille og roligt
fremad med Claus’ fysik, men på nogle
områder er han stadig ikke sig selv. Han
døjer med hovedpine, er træt og undgår
helst alle former for sociale aktiviteter.
Fra at have været udadvendt og aktiv er
han nu mest hjemme. Først i marts lykkes det for et par af vennerne at overtale
ham til at mødes med dem. Claus tager
egentlig bare med for at få fred igen i en
periode og efterlader Pia alene hjemme
på villavejen med X-Factor i fjernsynet.
Som hun sidder der og kigger lidt ud på
regnen, der styrter ned udenfor, går
hundene pludselig amok. Efter lidt tid
går hun ud i regnen for at se, hvad der er
på færde – bare for at få øje på en livløs
mand ude på vejen.
Det viser sig at være Claus, som ligger
blødende ud af ører og næse, bevidstløs
på asfalten.
Ambulancen bliver tilkaldt. Claus køres
først til Hjørring Sygehus, hvor de med
det samme overflytter ham til Aalborg.
Han har en stor hjerneblødning og skal
opereres. Claus går i koma, og han er ved
at dø adskillige gange i løbet af de næste
11 dage, inden han bliver opereret igen.
Denne gang fjerner de et stort stykke af
hans kranie for at lette trykket på hjernen.
Det er på det her tidspunkt ikke til at
sige med sikkerhed, men en af lægerne
på sygehuset mener, at der sandsynligvis er en sammenhæng mellem hjerneblødningen og Claus’ voldsomme fald
nogle måneder forinden. Det skaber naturligvis frustrationer. For tænk, hvis
det forholder sig sådan. Og tænk, hvis de
havde opdaget blødningen allerede den-

gang. Tænk, hvis resten af forløbet helt
kunne være undgået.

Den manglende hjerneskal
Flere måneder inde i Claus’ efterfølgende rehabilitering er det en overlæge
fra Hammel, som undrer sig over, at han
ikke for længst har fået opereret kraniestykket ind igen. Claus har i hele den tid
gået rundt med cykelhjelm på for at beskytte hjernen mod tryk og fald. Nu
viser det sig, at Claus’ hovedskal helt
uforklarligt er blevet væk på sygehuset
– dog dukker skallen op igen efter nogle
dage, og derfra går det stærkt med at få
den opereret tilbage på plads.
Det er imidlertid en stakket frist, for
nogle måneder senere er det frisøren,
som står og ser tvivlende ned på Claus’
hovedbund. Der er noget galt, mener
hun: Det er, som om Claus’ kranie igen er
ved at blive helt blødt som i perioden,
hvor han gik rundt uden et stykke af
knoglepladen. Det sker meget sjældent,

Brug
rådgivningen!

men naturligvis, fristes man til at sige,
sker det for Claus: Hans krop afstøder
knoglen, og kraniet er derfor ved langsomt at gå i opløsning, der hvor han er
blevet opereret.
”Allerede på det her tidspunkt er der
sket så meget, så jeg ikke rigtigt føler
noget, da jeg får det at vide. Jeg tænker
bare ”nå!”, da de fortæller mig, at det
skal opereres væk igen, og jeg tør ikke
rigtigt tro på noget,” fortæller Claus.
Herefter følger en ny periode med cykelhjelm og ekstrem forsigtighed, inden
han tre måneder senere får indopereret
en titaniumplade. Desværre betyder
hele forløbet med knoglepladen, afstødelsen af den og de gentagne operationer, at Claus begynder at døje med
voldsomme epilepsianfald – så kraftige,
at han i de følgende måneder gentagne
gange havner i en komatøs tilstand.

Kastet rundt i systemet
De mange operationer, indlæggelser og genindlæggelser, ture ud og ind af koma,
øgede mængder af medicin for efterhånden adskillige lidelser har selvsagt også
betydning for Claus’ rehabiliteringsforløb.

Hjernesagens rådgivning, StrokeLinjen, tilbyder både sundhedsfaglig, social, neuropsykologisk og juridisk rådgivning.
Tøv ikke med at kontakte dem,
hvis du som ramt eller pårørende oplever problemer i dit
forløb. Rådgivningen er gratis
og tager udgangspunkt i din situation.

”Hele vejen igennem har jeg fornemmelsen af, at vi bliver kastet rundt i systemet. Det starter med, at han bliver
udskrevet alt for tidligt fra Aalborg Sygehus, første gang han er indlagt med
hjerneblødningen. De ringer til mig,
mens jeg er hjemme for at skifte indholdet i min kuffert. De vil overflytte ham
til Thisted, og selvom vi protesterer, så
er det sådan, det ender,” forklarer Pia.

Hvis du som pårørende føler dig
meget alene i din situation, kan
du også vælge at kontakte Hjernesagens lokalforening i dit område. Det er forskelligt fra
lokalforening til lokalforening,
hvad der findes af tilbud, men
ofte vil der være arrangementer med andre, som står i en lignende situation. Og tit er det en
hjælp i sig selv bare at tale med
andre, der forstår, hvad du går
eller har gået igennem.

På dette tidspunkt er Claus stadig konfus, og det viser sig, at personalet i Thisted ikke er i stand til at håndtere ham.
Heldigvis arbejder Pias datter i sundhedsvæsenet, og hun er i stand til at
trække i trådene, så Claus efter en tur til
Frederikshavn ender på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor de har
kompetencerne til at tage sig af en person, som er så svært skadet som ham.

Ring 34 10 20 30

Netværket smuldrer
I hele Claus’ forløb har Pia været sygemeldt fra sit fleksjob. Socialrådgiveren i
Hammel hjælper til, så hun kan få forlænget sin sygemelding, men på et tidspunkt går den ikke længere. Kommunen

Hjernesagen nr. 3 2021:Layout 1

21/06/21

5:36

Side 17

Hjernesagen nr. 3 2021 • 17

sætter foden ned: Nu skal Pia til at søge
job, gå til jobprøvning, gå til samtaler på
Jobcenteret osv.
”Samtidig gør Claus heldigvis også fremskridt, så nu vil kommunen have ham
overflyttet til en plejehjemsplads i enten
Hobro eller Hirtshals. Men jeg vil have
ham hjem! Claus hører ikke hjemme på
et plejehjem,” siger Pia.
Hun vil selv tage sig af sin mand og
hjælpe ham gennem hverdagen og forsøger derfor at få økonomisk støtte til at
pleje ham selv: Jobansøgninger, samtaler på Jobcenteret og hele dét forløb virker som en komplet uoverskuelig opgave oven i Claus’ vanvittige sygdomsforløb, hvor hun også skal køre ham til kontroller på sygehuset, hvor han igen og
igen indlægges til observation, genoperationer og døjer med så voldsomme
epilepsianfald, at hun ikke tør lade ham
være alene på noget tidspunkt.
Hjerneskadekoordinatoren undersøger,
om ikke Pia er berettiget til at modtage
løn for at passe Claus i hjemmet. Det

viser sig imidlertid, at hun ikke opfylder
kravene til at få pasningsorlov efter Servicelovens §118, fordi Claus ikke er sengeliggende. Derfor er hun lige vidt, og Pia
må kæmpe videre for at få hverdagen til
at hænge samme.
En hverdag, som efterhånden er blevet
et sandt cirkus af paragraffer, Jobcenter
og evig frygt for, at Claus igen skal få et
anfald, som sender ham tilbage i koma.
Den slags tærer. Pia og Claus formår at
holde sammen på deres forhold, men
det samme er ikke tilfældet med forholdet til familie og venner – til sidst er der
kun de allernærmeste tilbage.
”Vi er meget glade for, at vi har vores
gode naboer, som bare er der for os. Og
et par af Claus’ gamle jagtkammerater.
Ellers har vi helt mistet kontakten til alle
andre,” fortæller Pia.

”Det virker urimeligt”
Efter mange måneders kamp med det
sociale system får Pia omsider – den 20.
maj i år – besked fra kommunen om, at
hun ifølge Servicelovens §94 og 83 er be-

rettiget til økonomisk hjælp til at passe
sin mand i lidt over 22 timer om ugen.
En fantastisk lettelse for parret – men
også en fornyet frustration: Hvorfor
skulle det være så vanskeligt at få at
vide, at der faktisk findes lovhjemmel til,
at Pia kan passe Claus derhjemme?
”Jeg sidder med følelsen af, at kommunen direkte har modarbejdet os. De har
forsøgt at forhale sagen og hele tiden
presset mig, selvom jeg selv efterspurgte muligheder for at kunne passe
Claus herhjemme. Det virker fuldkommen urimeligt. Hvordan skulle jeg
kunne kende til paragrafferne? Hvordan skulle jeg kunne pege på det rigtige
sted i lovgivningen?” spørger Pia.

Ikke et ukendt problem
Som nævnt indledningsvist har hun og
Claus nok været gennem et helt ubegribeligt hårdt forløb, men desværre er
kampen langt fra enestående. Hjernesagens rådgivning, StrokeLinjen, modtager jævnligt henvendelser fra andre,
som på et eller andet plan er i samme
båd som Pia og Claus:

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

Dialock® er et system vi har udvikl
udviklet
et til dig, der bruger Dr
Dropfodsskinne.
opfodsskinne.
Med et simpelt
p gr
g
greb
eb er det muligt
g at skifte din skinne over p
på ﬂer
ﬂere
e sko.
Det giver frihed i hver
hverdagen
dagen til at la
lave
ave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden
verrden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se
s www
www.bjn.dk
.bjn.dk
– Vi
Vi vil så gerne dele vores viden
n!
viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S s 33 11 85 57 s klinik@bjn.dk
k
s www
www.bjn.dk
.bjn.dk
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”Det er desværre langt fra ualmindeligt,
at de, som faktisk er allerhårdest ramt,
oplever at få mangelfuld råd og vejledning fra kommunerne. Det er virkelig
barskt, fordi de jo står i en krisesituation
og har rigeligt andet at tage sig af. Men
samtidig oplever de, at der ikke er
nogen, som kan guide dem gennem det
sociale system. Og vi ser altså også
sager, som i Pias tilfælde, hvor man oplever decideret misinformation,” siger
Maja Klamer Løhr fra StrokeLinjen. Hun
fortsætter:
”Desværre oplever vi også, at folk først
kontakter os på StrokeLinjen meget
sent i deres forløb, og det er en skam, for
vi er netop sat i verden for at rådgive og
hjælpe den her slags kaotiske forløb. Og
jo tidligere, man rækker ud efter os, jo
bedre hjælp kan man få – og dermed
koncentrere sig om det, som burde være
det centrale i en sådan situation: At
finde sin egen balance i livet igen. På
StrokeLinjen tilbyder vi både sundheds-

faglig rådgivning og hjælp til at orientere sig i sociallovgivningen, hvor vi næsten altid vil være i stand til at pege på
de relevante paragraffer og dermed
fremme den kommunale sagsbehandling. Det er også muligt at trække på jurister og neuropsykologer i rådgivningen.”

Håber på lidt ro

I 2018 udarbejdede KMD Analyse rapporten Pårørende på arbejdsmarkedet,
som blandt andet viser, at kun omkring
hver femte pårørende kender til de offentlige støtteordninger som fx at få ansættelse til at støtte en nært pårørende.
Og derfor konkluderer rapporten da
også, at kommunerne har en betydelig
opgave foran sig i form af bedre oplysninger til borgere, som er pårørende.

Der er desværre ikke udsigt til, at Claus
bliver bedre. Tværtimod taler lægerne
nu om, at hans krop måske heller ikke
kan forlige sig med titaniumskallen,
som derfor måske også skal opereres
væk igen. Men det, at der omsider er
styr på Pias situation, giver alligevel en
anden ro i hverdagen.

”Vores klare opfattelse er, at selvom der
er gået tre år siden rapporten, så har
kommunerne desværre ikke fået løst
den opgave endnu,” understreger Maja
Klamer Løhr.

Efter afgørelsen fra Hjørring Kommune
er Pia og Claus omsider et sted, hvor de
så småt kan begynde at se fremad igen.
De vil nu flytte væk fra deres parcelhus
til noget mindre og mere overskueligt
tættere ved vandet, som de begge holder af.

”Det har været et enormt stressende
forløb, hvor jeg hele vejen igennem har
følt mig helt alene og har siddet med fornemmelsen af, at systemet modarbejder mig. Men nu håber vi på, at vi kan få
lidt ro på,” slutter Pia.
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Gode nyheder til sommerferien

N yhed

Ny hed

N y hed

(Anders Langballe og Martin Flink)
FORFRA er en bog om at få to
blodpropper, vågne op på et hospital uden at kunne tale og om mod
alle odds at komme på benene
igen. FORFRA er en fortælling om
en usund arbejdskultur, præget af
konkurrence, lange dage, stress og
belønninger til dem, der slider sig i
stykker.

(Henrik From og Rikke Finland)
LIGEUD OG FREM - Henrik From
er på toppen af sin karriere som
salgsdirektør, da han som 48-årig
rammes af en massiv hjerneblødning. Her fortæller han om flere års
genoptræning, op- og nedture og
erkendelsen af, at hans liv ikke
blev, som han troede.

(Lotte Heise og Morten Høgh)
LÆG SMERTERNE PÅ HYLDEN
- Med udgangspunkt i Lotte Heises
oplevelser af et liv med smerter,
suppleret med den nyeste viden
fra smerteforskningen, giver bogen gode råd til at afhjælpe og
mindske smerterne hos alle smerteramte.

Kan du
følge med i dine
skridt?

Blodtryksapparat til at måle blodtrykket
hjemme. Med blodtryksapparatet Microlife
BP A6 PC Connect Bluetooth kan du måle dit
blodtryk og atrieflimren og få målingerne
overført til din smartphone via Bluetooth.

Seagull skridttæller med 7 dages hukommelse.
Med 10.000 skridt om dagen er du godt på vej
til at få motion, som svarer til de anbefalede
30 minutter om dagen.

Bøgerne, blodtryksapparatet og skridttælleren kan købes i Hjernesagens webshop
– www.hjernesagen.dk/webshop eller ved at ringe til sekretariatet på tlf. 36 75 30 88.
I Hjernesagens webshop kan du også finde pjecer, bøger, merchandise og meget andet.
Ved køb i Hjernesagens webshop støtter du foreningens arbejde for ramte og pårørende.
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Nybygget
rehabilitering
i Hammel
Der er tænkt over det hele: Lyd, lys, farver, indretning og materialevalg understøtter borgernes rehabilitering – blandt andet gennem at øge deres velvære, koncentrationsevne og deres generelle følelse af overskud. Hjernesagen har været på rundvisning i det helt nybyggede rehabiliteringscenter i Hammel.
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Ulf Joel Jensen / Region Midtjylland

Det er en meget imødekommende og
forstående kvinde, som tager imod i administrationen på Neurorehabilitering
Midt i Hammel. Hjernesagens udsendte
er denne formiddag en smule udfordret
på stedsansen, men den administrative
medarbejder er venligheden selv og
leder vejen gennem bygningerne i jagten på afdelingsleder Lone Aagaard.
”Jeg er ret sikker på, at jeg ved, hvor hun
er, men ikke helt sikker på, at jeg kan
finde derover. På den her måde får jeg
også en chance for at se, om jeg kan
finde rundt – det er stadigvæk meget
nyt for os alle sammen,” siger hun spøgefuldt.
Hjernesagen er nemlig på besøg i den
helt nye afdeling for specialiseret neurorehabilitering på Tagdækkervej bare
en måned efter, at faciliteterne er blevet
taget i brug. Alting er helt nyt, og der
dufter indbydende af friskt træ – selv
inde bag det obligatoriske mundbind.
Byggeriet er lyst, åbent og imødekommende, men også en smule labyrintisk,
fordi der for et institutionsbyggeri er
ukarakteristisk mange kroge og snirkler. Overalt er væggene beklædt med
smukke tapeter med motiver fra naturen: Der er fugle, åer, søer og skove, og
mødelokalerne, vi passerer på vejen, har
navne i helt samme kategori.

Specialtilbud til svært skadede
Det viser sig hurtigt, at vi er på rette
spor: Lone Aagaard byder velkommen
inden for på sit kontor, hvor naturinspirationen fra gangene udenfor går igen:
Hele den ene væg prydes af et stort
tapet med en skovbund.

Lone kan fortælle, at man med nybyggeriet har udvidet med i alt 10 pladser:
Hvor der tidligere var 18 permanente
boliger og seks pladser til specialiseret
rehabilitering efter hjerneskade, er der
nu 24 boliger i det gamle byggeri og 10
rehabiliteringspladser i det nye.
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”Vores kerneopgave er de svært skadede og komplekse borgere. De fleste
har fået hjerneskade efter enten blodprop, blødning eller traumer. De kan
have fysiske skader, kognitive eller
både-og. Vi oplever desuden, at borgerne i dag udskrives fra hospitalet tidligere i deres forløb end førhen, og med
de kortere indlæggelsestider ser vi oftere, at de stadig ikke er ude af den konfuse periode, som ofte følger med en
erhvervet hjerneskade. Det stiller også
højere krav til rehabiliteringen,” forklarer hun.

Et specialiseret og
fremtidssikret byggeri
Det nye byggeri er på flere måder forsøgt fremtidssikret: Der er bygget forskellige teknologiske løsninger ind i
bygningen – fx hæve-sænke funktion på
beboernes toiletter, særlige ovndøre, så
personer i kørestol nemmere kan betjene ovnen, osv. Desuden har man indrettet fire såkaldt bariatriske pladser.
Det vil sige, at de er designet til at tage
imod borgere, som vejer mere end 130
kilo. Det stiller andre krav til de fysiske
rammer og er ofte en udfordring i kommunerne, fordi man ikke tidligere har
taget højde for dén udvikling.
”Vi har forsøgt at gå meget systematisk
til værks, da vi tog fat på byggeprocessen. Vi startede med at lave et litteraturstudie, som undersøgte, hvad der
findes af viden om, hvordan man bygger
bedst muligt til vores målgruppe,” siger
Lone.
Det viste sig hurtigt, at der faktisk er ret
begrænset evidens omkring det arkitektoniske. Der er tidligere lavet nogle
studier omkring byggeri i psykiatrien,
som de kunne trække på, og tilsvarende
noget fra demensområdet. Den viden
blev puljet med personalets egne erfaringer og omsat til en kontekst, som
rummer den helt specifikke målgruppe
for byggeriet.
”Vores ambition var at implementere så
meget som overhovedet muligt i bygningen her. Det er så sjældent, at man
får lejlighed til at bygge helt nyt til denne
målgruppe. Oftest vil man i stedet for
flytte ind i eksisterende lokaler, som har
været anvendt til andre formål tidligere.
Det var ikke tilfældet her, og derfor ville

vi meget gerne ende ud med et højt specialiseret og målgruppededikeret byggeri,” siger Lone.

Fem overordnede fokuspunkter
I processen har man særligt haft fokus
på fem punkter. For det første rehabiliterings- og træningsindsatsen: Målet
har her været at indrette alle omgivelser til, at borgerne konstant er i gang
med noget, som gavner deres rehabiliteringsforløb. Derfor indbyder miljøet i
huset til aktivitet – og både fysisk og
kognitiv træning er tænkt ind i selve
den måde, man bevæger sig omkring på.

En kongstanke i byggeriet er, at naturen
gør noget godt for os mennesker. Derfor
er naturen tænkt ind indretningen på
flest mulige måder. Som nævnt er der
træbeklædning på væggene inde, men
også udenpå er huset beklædt med træ.
Det er sanseligt og giver ro. Desuden er
der de store vægtapeter med naturmotiver på gange, kontorer mv. Og endelig
er der let adgang til udearealer overalt.
En del af træningsfaciliteterne er rykket
udendørs på husets tagterrasse, og i
stueplan er der indrettet en sansehave
til fordybelse og ro.

Spiller på alle sanser
Næste overordnede punkt er lys og lyd:
Begge dele har stor betydning for alle,
om man er ramt af en hjerneskade eller
ej. Eksempelvis er der gjort meget ud af
akustikken på Tagdækkervej. Indvendigt er bygningen eksempelvis beklædt
med træ, fordi det dæmper lyden og
giver ro. I beboernes lejligheder og på
fællesarealerne benytter man sig af såkaldt døgnrytmelys for at skabe plads
til hvile og mere nattero. Mange oplever
at have en forstyrret døgnrytme efter
erhvervet hjerneskade, og med døgnrytmelys skifter lyset fra lamperne automatisk farve hen over døgnet, så det
svarer til den naturlige belysning udenfor.

NYBYGGERIET
PÅ TAGDÆKKERVEJ
består af i alt ti specialiserede
rehabiliteringspladser og består af i alt næsten 1.600 kvm
med lejligheder, fællesrum, fysioterapi, træningsrum, samtalerum, mødelokaler og kontorer. Desuden er der udendørs
træningsarealer og haveanlæg.
Byggeriet blev taget i brug i begyndelsen af maj 2021 og er
støttet af Den A.P. Møllerske
Støttefond. Det er en del af Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland, men modtager borgere fra hele Vestdanmark.

”De borgere, vi modtager her, kommer
alle efter et længere hospitalsophold, og
de skal typisk være hos os imellem to og
fire måneder – nogle gange endda længere. Derfor har det været vigtigt for os at
fokusere på hjemligheden som et særskilt punkt. Vi har forsøgt at indrette lejlighederne med et hjemligt udtryk, så
den ramte og familien føler sig tilpas. Vi
har af samme årsag heller ingen faste
besøgstider – man kan komme, som det
nu passer, og ægtefæller kan også overnatte hos den ramte,” siger Lone.
Det sidste af de overordnede punkter,
man har opereret med i byggeriet, er såkaldt wayfinding – altså det at finde vej
rundt: Mange ramte mister deres rumog retningsfornemmelse. Derfor er byggeriet indrettet anderledes end mange
andre institutioner, som er kendetegnet
med lange, lige gange. Her har man bevidst valgt at bygge skævt og finurligt.
Det giver hele bygningen en hel masse
kendetegn, og gør det – måske lidt paradoksalt – lidt lettere for mange at finde
rundt. Der er et særligt system i farverne på vægge og døre, og i det hele
taget har man forsøgt at spille på alle
sanser ud fra tankegangen om, at nogle
vil fange noget, mens andre hæfter sig
ved noget andet.
”Vi er rigtigt glade for, hvordan det hele
er endt ud. Men det er jo stadig helt nyt,
og det er klart, at vi er meget spændte på
at se, hvordan alle vores overvejelser,
tanker og teorier virker hos målgruppen.
Derfor har vi valgt at koble Region Midtjyllands forsknings- og udviklingsenhed
Defactum på. De skal evaluere byggeriet,
og den evaluering ligger klar i 2023,”
siger Lone Aagaard afslutningsvis.

Hjernesagen nr. 3 2021:Layout 1

21/06/21

5:37

Side 22

22 • Hjernesagen nr. 3 2021

Bidt af
at løbe
Egentlig startede René Leurings projekt mest for at tilgodese badevægten, men efterhånden som han
har løbet og løbet – og løbet en del mere! – har han indset, at den daglige løbetur også nulstiller hjernen.
Den giver fysisk såvel som mental velvære. Mød en mand, som er bidt af at løbe, men stadig kan døje
med at finde motivationen og alligevel meget gerne hjælper andre med at finde deres…
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Rasmus Lundby

Når man tænker på, at René Leuring har
været ude at løbe mindst én gang om
dagen hver eneste dag – uden undtagelser – siden den 26. november 2016, så er
det faktisk en smule paradoksalt at høre
ham fortælle, at han godt kan døje med
at motivere sig selv til at komme ud af
døren. Men det sker forholdsvis jævnligt:
”Jeg nyder virkelig at være ude at løbe.
Og jeg nyder følelsen i kroppen og sindet
bagefter. Men jeg nyder ikke nødvendigvis at komme afsted. Jeg har bestemt
de dage, hvor jeg vågner og overhovedet
ikke gider tanken om at løbe,” fortæller
han.

Ekspert i selvmotivering
Ikke desto mindre lykkes det altid for
ham at få overtalt sig selv til at snøre
skoene. Og med omkring 2.000 løbeture
(for ind imellem bliver det til mere end
bare én om dagen) i benene de sidste
snart fem år, så har René en del erfaring
at dele ud af, når det kommer til at motivere sig selv:

”For mig er løsningen at sætte det i system. I starten havde jeg brug for at
planlægge alting efter, at jeg fik min daglige løbetur, men nu er det en rutine. Jeg
står op kl. 5.30 og tager direkte ud at
løbe fra sengen. På den måde er turen
overstået fra dagens begyndelse, og jeg
behøver ikke tænke på, hvornår jeg skal
passe den ind i programmet. Og for at
gøre alting let for mig selv, så stiller jeg
tøj og sko frem dagen før, så det er klart
– lige til at hoppe i.”
Hele hans lidt vanvittige projekt med at
løbe hver eneste dag startede faktisk
som en måde at motivere sig selv på: Tilbage i 2010 stod en på det tidspunkt
snart 40-årig Rene Leuring og kiggede
ned på badevægten. Han dyrkede overhovedet ingen motion, og det kunne ses:
Nålen dirrede lige omkring de 105 kg, og
noget skulle ske. Han startede med at
cykle på mountainbike, men udviklede
snart en spirende interesse for løb.
”Men jeg var langt fra nogen løber. Jeg
brugte lang tid på at træne mig op til at

kunne løbe fem kilometer i træk. Og undervejs døjede jeg med alle de klassiske
småskader som ømme skinneben osv.
Det var en kamp at komme så langt, at
jeg rent faktisk var i stand til at løbe fem
kilometer,” fortæller han.
Derfra gik det mere eller mindre slag i
slag: En dag på løbebåndet blev han bare
ved, og pludselig havde han løbet et
halvmaraton. Næste mål blev derfor at
løbe et fuldt maraton, men efter maratonløb nummer to forsvandt motivationen fuldstændig.
”Det gav ikke rigtigt nogen mening
for mig bare at løbe fem kilometer
– der skulle længere distancer til,
ellers følte jeg, at det kunne være lige meget. Så mit løb – eller
snarere mangel på løb – blev i
stedet for til en kamp mod min
egen dårlige samvittighed,” forklarer René om forløbet frem til, at
han en dag blev klar over, at der var gået
et helt år, siden han sidste havde løbet
en tur.
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med 1.600 højdemeter, og er med René
Leurings ord ”seriøst hårdt”. Han gennemførte det dog, men med det resultat,
at han næste dag stort set ikke kunne
gå. Men løbe – det skulle han, så også
dagen efter Hammertrailen fik han haltet og luntet sig gennem fem kilometer.
Gennem årene har der været adskillige
næsten-afbrydelser af serien: Han beretter blandet andet om skiferien i
Frankrig, hvor han var tvunget til at
løbe zig-zag mellem snerydningsmaskiner i snestorm på bjerget, hvor sigtbarheden var omkring et par meter. Og om
den festlige aften i byen, hvor han endte
med at afvikle løbeturen på vej hjem fra
byen småberuset og iført skjorte og
pæne sko. Med nogle ligeså pæne vabler
som resultat.
Serien er dog fortsat ubrudt, og det bliver
den ved med at være, understreger han.
”Efter et års tid fandt jeg ud af, at jeg
selvfølgelig ikke er alene om det her. Det
hedder streak-running, og med mine
snart fem år på bagen er jeg stadig en
ren novice. Rekorden er over 52 år!”

Næste mål nås i 2044
Og så er vi ved at være nået frem til den
26. november i 2016, hvor René lavede
et helt simpelt, men dog forholdsvis
krævende sæt regler for sig selv: Han
skal ud på mindst én daglig løbetur på
minimum fem kilometer, til gengæld betyder hastigheden intet.
”De første 84 dage var rigtig hårde,” husker han. ”Kroppen skulle vænne sig til
det. Min første målsætning var at løbe i
100 dage. Det var kæmpestort, da det
lykkedes. Så satte med det samme næste
mål, nemlig at løbe i 1.000 dage i træk.”
Det mål er i dag også nået, så næste mål
hedder nu 10.000 dage, og bliver først
nået engang i 2044…

Løb skal først og fremmest være
sjovt
Undervejs i Renés ubrudte løbeserie har
han skruet både op og ned for distancerne. Det er blevet til flere maratonløb
og såkaldte ultraløb, hvor der løbes
endnu længere. Særligt efter den såkaldte Hammertrail i 2019 var han alvorligt bange for at få afbrudt sin serie:
Det er et 50 km langt løb på Bornholm

Fun facts om
René Leurings løbeserie
Hvert år tilbagelægger René ca.
2.500 km på landevejen, og på
den måde slider han cirka tre
par løbesko op årligt. Da han
rundede 1.600 dage i træk med
løb, regnede han ud, at han
havde løbet i alt 11.402 km, nogenlunde svarende til distancen
mellem hans hjem i København
og et punkt i Sydafrika. Den tur
havde taget ham 1.108 timer, og
han havde på det tidspunkt forbrændt 781.685 kalorier. De svarer til omkring 111 kilo rent fedt.
Eller 3.428 marsbarer…
Senest er René Leuring begyndt
at løbe til gavn for Hjernesagen: I
forlængelse af kampagnen For
Hjernens Skyld blev der oprettet
en indsamling, hvor man kan donere et beløb for hver dag, René
fortsætter med at løbe. Læs mere
om tiltaget på hjernesagen.dk

Senest er René begyndt at løbe figurer i
landskabet som et lille greb til yderligere
motivation og krydderi på turene: Han
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planlægger simpelthen en rute, som, når
den tegnes ind på et kort, ender med at
blive et lille motiv.
”Akkurat som med streak-running har
jeg så fundet ud af, at strava-art også er
en ting. Altså det her med at løbe figurer.
For mig handler det om, at løb kan være
så meget andet end at løbe hurtigt og
langt: Det skal først og fremmest være
sjovt.”

Små ture tæller også!
Ud over en mindre belastet badevægt
har Renés løbeprojekt kastet mange
andre fordele af sig. Hvor han tidligere
helt konsekvent lagde sig med influenza
i en uges tid om året, har han nu ikke
haft en sygedag i årevis.
”Motion øger sundheden – både fysisk
og psykisk. Det meditative aspekt over
en løbetur skal slet ikke undervurderes.
Jeg får løst alle mine problemer på
sådan en tur, og mentalt føler jeg mig
helt let bagefter,” siger René.
Døjer man selv med at bevæge sig eller
måske finde motivationen til at bevæge
sig, kan René Leurings noget entusiastiske projekt måske godt provokere en
smule. Men faktisk vil han meget gerne
gøre lige det modsatte: Han håber på at
kunne inspirere andre – dog ikke nødvendigvis til at kopiere hans projekt:
”Det handler om at finde det, der virker
for dig. Der er mange, som har disciplinen til at løbe to eller tre gange om ugen.
Det har jeg ikke, og det er derfor, jeg begyndte at løbe hver dag. Det motiverer
mig at løbe på den her mere ekstreme
måde,” siger han og fortsætter gerne
med at give et par råd videre:
”Man skal have dyb respekt for, at kroppen skal vænne sig til, at man løber, når
man lige begynder. I starten handler det
om at løbe kort og løbe langsomt. Formen skal nok komme, og på den måde
får du færre skader. Lad være med at fokusere på din hastighed. Det betyder ingenting, om det tager 35 eller 40
minutter at løbe fem kilometer. På
samme måde er der mange, som løber,
der sætter distancen op hen ad vejen.
Det er fint, hvis det virker – men sørg for
at have dit primære fokus på at komme
ud og afsted. Korte ture tæller også!”
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#ForHjernens
Hjernesagens kampagne i maj blev en kæmpestor succes, som rigtigt mange danskere valgte at
støtte op om. Se nogle af de festlige billeder her på siderne – og bliv genopfrisket på kampagnens
centrale budskaber.
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Privatfotos

Den 10. maj er traditionelt den dag, hvor
Hjernesagen sætter ekstra fokus på
blodtrykket. Rigtigt mange danskere
går nemlig rundt med forhøjet blodtryk
– de fleste uden at vide det. Og det kan
være farligt. Heldigvis er forhøjet blodtryk forholdsvis enkelt at gøre noget
ved.

dicin. Og man kan også selv gøre en forskel med sin livsstil: Det handler om at
undgå rygning, spise sundere, drikke
mindre alkohol – og bevæge sig mere.
Faktisk er det sådan, at sammen med
forhøjet blodtryk er fysisk inaktivitet
den største risikofaktor for at få et
stroke.

Har man først fået det, kan det i de fleste tilfælde behandles effektivt med me-

Derfor valgte Hjernesagen i år, at 10. maj
skulle markere starten på en kampagne,

hvor vi opfordrede folk til at motionere –
eller i hvert fald bevæge sig mere i hverdagen.

De centrale budskaber
Kampagnen havde nogle helt centrale
og simple budskaber:
Al bevægelse tæller! Også selvom det
bare er en omgang støvsugning, vinduespudsning eller græsslåning. Det hand-
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ler om at komme i gang med en mere fysisk aktiv hverdag, hvor man fx tager
trapperne i stedet for elevatoren, hvis
man er i stand til det. Eller prioriterer at
gå en tur om aftenen frem for at se fjernsyn. At man cykler på arbejdet i stedet
for at tage bil eller bus. Det er alt sammen med til at forebygge stroke, eller
undgå at man får et nyt.
Alle kan være med! Når alle former for
ekstra bevægelse tæller, betyder det
også, at man kan leve mere aktivt,
selvom man fx er dårlig til bens, måske
er sengeliggende eller sidder i kørestol. I
samarbejde med ApoFysio har Hjernesagen fået udarbejdet en række træningsvideoer, som ligger på vores
hjemmeside. De indeholder forskellige
forslag til simple øvelser, man kan lave
derhjemme uden redskaber.
Hellere i dag end i morgen! Det findes
faktisk – modsat hvad mange måske
tror – et helt ideelt tidspunkt til at starte
en mere aktiv livsstil. Nemlig lige nu.
Rigtigt mange af os er sande eksperter i

at hitte på undskyldninger for og
grunde til at udskyde motion. Derfor
minder vi igen om, at al bevægelse tæller – og derfor kan du sådan set ligeså
godt starte med det samme.

En enorm succes
Selve kampagnen blev afviklet på de sociale medier, hvor Hjernesagen opfordrede alle danskere til at tage et foto af
sig selv i bevægelse og dele det på de sociale medier med hashtagget #ForHjernensSkyld. Der blev fremstillet grønne
t-shirts i forbindelse med kampagnen –
og alt i alt blev det en enorm succes! Ikke
mindst takket være opbakning fra
vores medlemmer, de faglige miljøer og
vores øvrige samarbejdspartneres fantastiske indsats.
I løbet af de to uger, kampagnen kørte,
nåede vi ud til næsten 1 million danskere på de sociale medier. Helt præcis
blev 998.337 danskere eksponeret for
kampagnebudskabet på enten Facebook eller Instagram. Dertil kommer øvrige platforme som LinkedIn og lig-

nende, hvor vi ikke har samme monitorering. Der blev afviklet mange lokale
begivenheder, hvor folk gik, løb, svømmede, hoppede eller dansede for hjernens skyld – og mange af dem kastede
også presseomtaler af sig. Alt sammen
medvirkende til at få budskabet endnu
længere ud.
Der blev delt utallige sjove, skæve og originale fotos af danskere i bevægelse. Og
endnu flere helt afslappede fotografier
af hverdagssituationer, hvor man bevæger sig for hjernens skyld.
Rigtigt mange valgte at bestille vores tshirts og på den måde også være med til
at bære budskabet ud i den fysiske virkelighed. Vi bringer et udvalg af de
mange fotografier her på siderne. Du
kan se endnu flere – men altså stadig
langt fra dem alle – på hjernesagen.dk.
Tak for deltagelsen – og husk, at bare
fordi kampagnen slutter, så slutter budskabet ikke: Bevæg dig lidt mere hver
dag #ForHjernensSkyld!
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KLUMMEN:

Bevæg dig –
For hjernens skyld
Christina Kruuse, professor, overlæge, Herlev Hospital
Medlem af Hjernesagens ekspertudvalg

Vandring, løb og cykling er blevet ekstra
populært under Corona, og der er ikke
tvivl om, at det er godt for kroppen at
bevæge sig, men hvorfor er det også
godt for hjernen?
Fysisk aktivitet i hverdagen er med til at
forebygge hjertekarsygdom og stroke. I
en stor international undersøgelse viste
fysisk inaktivitet samt forhøjet blodtryk
sig at være de hyppigste risikofaktorer
for stroke. Når du er fysisk aktiv, hjælper det kroppen til at balancere de signalstoffer, der regulerer blodtrykket.
Styrkelse og brug af muskler øger også
insulinfølsomheden og forbedrer optaget af sukker i muskler. Dette nedsætter
risikoen for diabetes, som er en anden
kendt risikofaktor. Som sidegevinst forebygger en øget brug af musklerne den
aldersbetingede afkalkning af knogler.
Skal vi så alle ud at løbe maraton? Nej,
det er ikke nødvendigt. Det, der er vigtigst, er at være fysisk aktiv i hverdagen.
Brug cyklen eller gå, hvis du skal transportere dig, brug trapperne frem for elevatoren, hvis du kan. Den daglige
aktivitet bliver endnu mere effektiv,
hvis du sørger for at lave den i flere
tempi. Sørg for at få pulsen op og blive
forpustet til en grad, så man ikke kan
tale en hel sætning. Hvis du går, så gå så
hurtigt du kan i et minut (eller en lygtepælsafstand), moderat tempo i to mi-

nutter og normalt tempo i tre minutter,
og gentag det fire gange. Træning i naturen øger desuden din hjernes evne til
at danne nye og bedre forbindelser mellem hjernecellerne, såkaldt neuroplasticitet.
Når skaden er sket, og man har fået en
blodprop eller blødning i hjernen, er det
stadig vigtigt at være fysisk aktiv i det
omfang, man kan, og det er som hovedregel ikke farligt. Vi ved, at de, der har
været fysisk aktive, før de fik et stroke,
klarer sig bedre igennem et stroke til et
højere funktionsniveau.
Tidlig mobilisering ud af sengen og aktiv
bevægelse er vigtigt efter et stroke for at
undgå følgesygdomme som lungebetændelse, blærebetændelse og blodpropper i benene. Er man svært ramt, vil
mobilisering i starten ske i korte intervaller, fordi krop og hjerne hurtigt udtrættes.
Hvis du har haft en lille eller forbigående
blodprop i hjernen, kan du dog godt påbegynde fysisk træning umiddelbart
efter, skaden er sket. Det er en af de ting,
du kan gøre for at forebygge nye tilfælde
af blodpropper. Det er for nylig vist, at
også højintensiv træning på blandt
andet motionscykel er sikkert, selv hvis
det påbegyndes få uger efter, skaden er
sket. Dog skal du sikre dig, at dit blod-

tryk er under kontrol, især hvis du har
haft en blødning.
Ofte er hjernetrætheden efter et stroke
en væsentlig barriere for at komme i
gang med den fysiske træning efter et
stroke. Men hjernetræthed kan bedres,
og mulighed for at gennemføre fysisk
aktivitet bedres, hvis du planlægger hvil
i løbet af dagen. Det er hyppigt, at strokepatienter får kørselsforbud de første
måneder efter et stroke, hvilket kan
vanskeliggøre transport til et træningssted, men prøv at se, hvad din kommune tilbyder af træning i nærheden af
dig.
Spørger man strokepatienter, hvad der
kan motivere til træning og fysisk aktivitet, er der nogle klare svar: Mange
føler sig trygge ved træning under supervision af nogen med kendskab til
stroke. Det er kedeligt at træne alene, og
det kan især motivere at træne sammen
med andre i samme situation. En anden
væsentlig motiverende faktor er træning i naturen, som kan abstrahere fra
det hårde slid ved den fysiske aktivitet.
Husk at al bevægelse tæller: Gang, løb,
cykling, dans, svømning – og du kan
også bevæge dig, selv om du har et bevægelseshandicap: Se fx videoer på
Hjernesagen hjemmeside om bevægelse
i seng, stol eller med hjælpemidler.
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Stroke og
højskole
Rude Strand Højskole i Østjylland afholder til oktober et ugekursus om stroke og
dét at leve med en hjerneskade. Højskolen lover, at opholdet bliver fulde af sang
og glæde, nyttig information og spændende impulser i dejlige omgivelser. ”At
livet, det er livet værd” lyder et par linjer
i Højskolesangbogen – og det er selve udgangspunktet for dette kursus, hvor kursen er sat mod at begynde på en frisk
eller sætte ekstra kulør på den nye hverdag. Hjernesagen er medarrangør af kurset, som afvikles den 26. til 30. oktober.
Læs mere på rudestrandhojskole.dk

Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til sommeraftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 10. august, så deltager du i lodtrækningen om
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.
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Ved bladets deadline er det umuligt at forudsige, om efterårets
aktiviteter bliver påvirket af
coronaepidemien. Derfor opfordrer vi til, at du tjekker med din
lokalforening, om arrangementerne bliver afholdt.
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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

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

Region Hovedstadens
Kulturklub

Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10-13. Aktiviteter med afspænding/gymnastik, fællessang og musik, 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. Første gang efter sommerferien er den 7. september.

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

Vedtægter for
Hjernesagens
lokale foreninger
Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen,
skal være formanden i
hænde senest en uge før
generalforsamlingen.
Dagsordenen skal som minimum
indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Valg af referent og
stemmetællere.
• Bestyrelsens beretning
til godkendelse.
• Fremlæggelse af revideret
regnskab til godkendelse.
• Fremlæggelse af budget
til orientering.
• Behandling af indkomne forslag.
• I ulige år: Valg af formand og
mindst et bestyrelsesmedlem
for en 2-årig periode.
• I lige år: Valg af (næstformand),
kasserer (og et eller
flere bestyrelsesmedlemmer)
for en 2-årig periode.
• Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig
periode.
• Valg af revisor.
• Eventuelt.
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Kontaktperson: Lisbet Kragh
Tlf. 61 26 10 09
E-mail:
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Albertslund
Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69
Faste aktiviteter
Medlemsmøde kl. 12.30-15.30 på
udvalgte datoer.
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1,
2620 Albertslund.

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Formand: Linda Pedersen
Tlf. 28 43 17 87
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for 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.
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 formanden.

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

Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Tirsdag 7. september kl. 11
Generalforsamling med efterfølgende spisning. (Tidligere udmeldt
dato blev aflyst). Sted: Gladsaxe
Kirkes sognegård ”Laden”, Provst
Bentzons Vej 1, 2860 Søborg (over
for Netto). Tilmelding: Tilmelding til
spisning til formanden.
Hvis du har en e-mail, vil vi være taknemmelige, om du sender adressen til
vores e-mailadresse – på forhånd tak.

Hjernesagen i København
og Frederiksberg
Formand: Ann Høyer
Tlf. 25 37 98 83
E-mail: koebenhavn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes på Lyshøjgårdsvej 43, Valby. Tilmelding til
formanden.
Selvhjælpsgruppe den 2. fredag i
måneden kl. 14.00-16.30. Hyggeligt
samvær og fælles arrangementer, fx
udflugter og film med oplæste undertekster. Yderligere oplysninger fås
hos Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63.
Alle ramte er velkomne.
Bemærk: Ferie i juni, juli og august
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Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende. Yderligere oplysninger samt tilmelding til
Anni Andersen, tlf. 24 21 67 73.

Faste aktiviteter
OBS: Efter den lange corona-ferie holder vi ekstraordinært åbent i juli
måned!

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. 60 10 41 55.

Tirsdage og torsdage kl. 10-15 er
der åbent på aktivitetscentret NyViemosegård.
På aktivitetscentret 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 vores garvede husflidsspecialister. 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.

Find os på Facebook: Hjernesagen København og Frederiksberg.
Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.
Nedenstående arrangementer gennemføres så vidt muligt. Hold øje med
vores Facebookgruppe og hjemmeside eller kontakt formanden for at
høre, om vi kan gennemføre arrangementet.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Søndag 26. september kl. 13-15
Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægterne. Vi starter
med at spise lidt mad sammen. Mød
op, da det er vigtigt med opbakning til
jeres forening. Pris: Gratis for egne
medlemmer. Tilmelding: Senest 13.
september til formanden af hensyn til
bespisning.
쎲 Søndag 31. oktober kl. 13-16
Søndagsmøde med underholdning af
Rendestenens Liljer. Vi starter med
at spise sammen. Pris: Kr. 100 for
egne medlemmer. Tilmelding: Senest
19. september 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

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.
NYT NYT NYT
På Hjerneholdet har vi fokus på at
øge din styrke, kondition og koordination. Sted: Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød. Hver
fredag kl. 11.00-12.30. Pris: Gratis.
Tilmelding: For mere info eller tilmelding kontakt træner og fysioterapeut
Lau Saugman, tlf. 26 27 79 72.
Arrangementer afholdes, medmindre
andet er nævnt, på Rønnevangs alle
5, 3400 Hillerød
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Tirsdag 27. juli kl. 10-18
Udflugt til Lejre Forsøgscenter. Pris:
Kr. 300. Tilmelding: Senest 13. juli til
formanden.
쎲 Søndag 29. august kl. 12.30-18.00
Generalforsamling og fødselsdagsfest med dejlig mad og fed musik leveret af Kim og Gutterne. Pris: Gratis
for brugere. Kr. 100 for øvrige inkl.
drikkevarer. Tilmelding: Senest 13.
august til formanden.
쎲 Lørdag 25. september kl. 15-20
Hyggeaften med dansk filmusik –

LANDET RUNDT
smukt foredraget af den iranske pianist Arash Rad. Pris: Kr. 250 inkl.
drikkevarer. Tilmelding: Senest 16.
september til formanden.
쎲 Torsdag 28. oktober kl. 10-18
Udflugt til Panzermuseum East i
Slagelse. Pris: Kr. 300. Tilmelding: Senest 14. oktober til formanden.

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
Faste 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, da forudgående aftale er
nødvendig.
Cafemøder foregår mandage i ulige
uger kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager Landevej, lokale 1 i stuen 71, 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 kl. 11. Sted: Mødested er
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ved Vandtårnet ved Englandsvej.
Yderligere information fås hos formanden eller hos Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.

Region

Sjælland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Rose Brusen, tlf. 30 63 63 20
E-mail: rose@hjernesagen.dk
쎲 Lørdag den 30. oktober kl. 11.30
Regionsfest for Hjernesagens lokalforeninger I Region Sjælland. Sted: De
Hvide Svaner, Karresbæksminde. Tilmelding og betaling til lokalforeningen senest 30. september. Pris: Kr.
200. Invitation med program udleveres igennem lokalforeningen. Vi overholder gældende retningslinjer og
anbefalinger vedr. corona.

Hjernesagen
i Greve og Høje Taastrup
Formand: Tina Nielsen
Tlf. 42 31 40 49
E-mail: greve@hjernesagen.dk
Bemærk: Vi er forsat lukket ned, og
kommende arrangementer vil blive
meldt ud, når det igen er muligt at
samles. Faste aktiviteter afholdes,
når det igen er muligt. Kontakt formanden og tjek hjemmeside og Facebook for opdateringer om aktiviteter.
Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes første
tirsdag i måneden kl. 17-20 i Greve
Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve,
medmindre andet er nævnt.
Tilmelding senest søndagen før kl. 20
på vores Facebook-side ”Hjernesagen
Greve” under begivenheder eller til
formanden. Der er kaffe/te, og
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
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kaffe/te, sandwich kr. 35. Tilmelding
og yderligere information: Kontakt
formanden eller se på Facebook.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

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.
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:
Sommerferie 14. juni-8. august
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 19. august kl. 10.
Åbent hus for medlemmer, fagpersoner og andre interesserede. Tilmelding: Senest 5. august til formanden.
쎲 Torsdag 2. september kl. 19-21.
Udflugt til Birkegårdens Haver. Vi
mødes ved Cementen, Nykøbing F. og
kører med liftbus. Pris: Kr. 200 for
medlemmer og kr. 275 for andre. Prisen dækker bus, entre og let traktement. Drikkevarer er for egen
regning. Tilmelding: Senest 21. august til Jytte, Mobilepay: 50 12 05 66.
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tikerne har af tanker og ideer på handicapområdet for den kommende
valgperiode. Tilmelding: Senest 16.
september til formanden.

Hjernesagen
i Holbæk og Odsherred
Formand: Ilse Rosenkilde Johansson
Tlf. 55 54 83 00
E-mail:
holbaek-odsherred@hjernesagen.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.
Tilmelding er bindende, hvis der er
spisning.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Hjernesagen
i Kalundborg
Formand: Villy Hald
Tlf. 61 11 05 70
E-mail: kalundborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi har ikke planlagt program, men
det oplyses fra gang til gang. Kalundborg Kommune har bevilget os gratis
– i samarbejde med Hjerteforeningen
og Lungeforeningen i Kalundborg – en
kulturpakke med fire kunstnere. Se
nærmere i dagspressen og på vores
hjemmeside efter ferien.
Vores arrangementer foregår, medmindre andet er nævnt, på Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej
55, 4400 Kalundborg.

쎲 Torsdag 16. september kl. 19-21.
Åbent hus for unge – 18 år- ?. Sted:
Meddeles senere. Tilmelding: Senest
2. september til formanden.

Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Onsdag 4. august
Hyggemøde

쎲 Lørdag 2. oktober kl. 10-12.
Vælgermøde – kom og hør, hvad poli-

쎲 Onsdag 18. august
Hyggemøde
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Onsdag 1. september
Generalforsamling
Onsdag 15. september
Hyggemøde
Onsdag 29. september
Hyggemøde
Onsdag 13. oktober
Hyggemøde

Hjernesagen i Køge,
Stevns og Solrød
Formand: Conni Andersen
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: koege-stevns@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi mødes tirsdage i lige uger. Kom
og vær med. Det gælder både ramte
og pårørende. Sted, hvis ikke andet er
anført: Acacievej 54, 4671 Strøby kl.
13. Pris for kaffe og kage: Kr. 25.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 30. juli-1. august
Tur til Ærø. Pris: Kr. 2.498.
쎲 Tirsdag 10. august kl. 12
Køge miniby. Medbring selv mad.
쎲 Lørdag 28. august kl. 13-17
Banko. Medbring en gave til kr. 2025. Pris: Bankopladen koster kr. 10.
쎲 Tirsdag 7. september kl. 13-16
Hudspecialist Camilla kommer og
fortæller om hudpleje.
쎲 Tirsdag 5. oktober kl. 13-16
Stolegymnastik med Peter.
Ved henvendelse angående programmet eller andet: Kontakt næstformanden: Gitte Krogh, tlf. 31 98 39 58.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden.
Tilmelding er bindende, og der er forudbetaling på 14 dage.

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg
og Lolland
Formand: Jytte Schulin-Zeuthen
Tlf. 54 78 83 17 - 30 66 46 87
E-mail:
naestved-lolland@hjernesagen.dk
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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.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Lørdag 18. september kl. 13
Generalforsamling med efterfølgende spisning. Tilmelding: Til formanden, tlf. 54 78 83 17, eller
næstformanden, tlf. 25 45 01 73.
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

Hjernesagen
i Roskilde og Lejre
Formand: Jørgen Boesgård
Tlf. 21 75 92 27
E-mail:
roskilde-lejre@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Du/I må orientere jer
om, hvor møderne afholdes, når du/I
modtager indbydelse. Tilmelding til de
faste møder skal ske enten på e-mail til
lokalforeningen 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
Når livet er svært, kan det gøre godt at
tale med andre, i samme situation. Vi
kan alle komme ud for svære perioder
og problemer, som vi ikke føler, vi kan
magte alene. Her kan det være en
støtte at mødes i netsværkscafeen,
snakke, lytte og udveksle erfaringer.
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Kontakt formanden for
oplysninger vedrørende netværkscaféen eller se lokal hjemmeside.

LANDET RUNDT
Afasicafé
Afasicafe afholdes andet halvår. Kontakt formanden for mere information.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 16. september kl. 17
Generalforsamling. Yderligere info
pr. mail eller kontakt formanden.
Sted: Trekroner plejecenter, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Tilmelding: Senest kl. 20 søndagen før
på e-mail til lokalforeningen eller til
Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18.
Ønskes løbende information om lokalforeningens aktiviteter pr. mail,
så send en mail til
roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Slagelse og Sorø
Formand: Leif Kristiansen
Tlf. 40 45 53 84
E-mail: slagelse@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og 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.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Onsdag 11. august kl. 18
Spisning og hyggeaften.
쎲 Onsdag 25. august kl. 14
Sommerfest i Marie og Kurts sommerhus. Medbring selv madkurv
eller bestil boller, som nogen gjorde
sidste år! Bestilling af boller: Valg af
pålæg: Flæskesteg, frikadeller eller
roastbeef. Bestil bollerne ved tilmelding. Da vi skal komme hinanden ved,
er der ikke så meget plads, så det er
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kun dem, der har behov, der kan spise
med bestik. Drikkelse skal købes som
sædvanlig. Vi laver kaffe og kage.
Sted: Stillidsvej 13, Kongsmark
strand, 4200 Slagelse. Antal: Højst 25
personer. Tilmelding: Senest 20. august til formanden.
쎲 Onsdag 8. september kl. 8.45
Efterårstur til Køge Miniby med
spisning. Pris: Kr. 300. Tilmelding og
betaling: Senest 25. august til formanden.
쎲 Onsdag 22. september kl. 18
Generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Foreningen er vært ved
smørrebrød efter generalforsamlingen til medlemmer.
Tilmelding: Tilmelding til smørrebrød til formanden.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
쎲 Onsdag 6. oktober kl. 18
Spisning og sang med musik.

Region

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

Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg
Formand: Søs Albæk
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: aabenraa-soenderborg@hjernesagen.dk
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. 19-21. Alle pårørende er velkomne. Yderligere oplysninger
fås hos formanden eller Annegrethe
Borring, tlf. 24 91 33 60.
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Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø
Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mandegruppen. Madlavning for
finere mænd torsdag 9. september,
14. oktober og 11. november kl.
16.30-19.30. Pris: Kr. 50 pr. person
pr. mødegang for mad og drikke. Er
du interesseret, så ring eller skriv til
formanden senest mandagen før.
Motionscafé hver mandag kl. 14.0015.00 med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og brød. Pris pr.
gang: Kr. 10 for motion og kr. 10 for
kaffe og brød. Tilmelding: Ingen
tilmelding, man møder bare op.
Første gang efter sommerferien er
mandag den 6. september.
”Skibet” torsdage i lige uger kl.
15.00-17.30. Et mødested for mennesker med erhvervet hjerneskade og
deres pårørende. Der er kaffeklub, fællesspisning, samtalegrupper, film m.m.
Sted: ”Skibet”, Statende 46, Æreskøbing. Pris og tilmelding: Kontakt Catharina Freudendahl, tlf. 23 84 46 37.
Netværks- og samtalegruppe for pårørende den sidste onsdag i måneden kl. 15.30-17.00. Vi mødes og
snakker over en kop kaffe og kage.
Gratis kaffe/te og kage. Tilmelding:
Til Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.
Alle arrangementer finder sted i
Aktivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg medmindre andet er nævnt.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Lørdag 14. august kl. 20
Frøbjerg Festspil – Midt om Natten.
Musicalen er baseret på kultfilmen
fra 80’erne og er fyldt med de største
hits fra Kim Larsens og Gasolins store
sangskat. Fællesspisning før forestillingen kan arrangeres. Spørg ved tilmelding. Pris: Kr. 50 til billetten. Sted:
Frøbjerg Amfiscene, 5560 Aarup. Tilmelding: Senest 26. juli til formanden.
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쎲 Torsdag 2. september kl. 17
Bøf og Bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og en god snak. Pris: Mad og
drikke samt bowlingsko er for egen
regning. Sted: Bowlingcentret
Korsvangscentret, Korsvang,
5610 Assens. Tilmelding: Senest
29. august til formanden.
쎲 Tirsdag 7. september kl. 10-18
Fokus for hjernen. Gratis foredrag og
workshops. Hjernen i fokus handler
om viden om hjernen, alle dens superkræfter og al dens skrøbelighed. Det
handler om forskning i hjernen og muligheder for at forebygge, helbrede,
forhale og genoptræne. Kom og bliv
meget klogere på din superhjerne.
Sted: Assens Kommunes Kompetencecenter, Kompasset, Niels Kjærbyes
Vej 9, 5610 Assens. Tilmelding: Til et
eller flere foredrag til formanden.
쎲 Lørdag 18. september kl. 14
Generalforsamling og foredrag med
Pernille Juhl. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mød talstærkt op, det er ved
generalforsamlingen at du kan være
med til at præge din forenings arbejde
det næste års tid. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest
en uge før. Efter generalforsamlingen,
ca. kl. 15.30, er der foredrag med Pernille Juhl og Genforeningen, se mere i
den ”gule” folder. Der serveres en
øl/vand under generalforsamlingen og
kaffe/te og kage til foredraget og derefter en god frokost med en øl/vand
eller et glas vin. Tilmelding: Tilmelding til spisning senest den 11. september til formanden.
쎲 Tirsdag 5. oktober kl. 19
Trine Gadeberg. Kom og vær med til
en underholdende og hyggelig aften
med en af Danmarks mest alsidige
kvindelige kunstnere. Vi kender
hende nok bedst som ”Pyt” i Nissebanden. Arrangement i samarbejde med
Motionscafeen. Alle er velkomne. Pris:
Kr. 125 inkl. kaffe/te og kage. Tilmelding: Senest 27. september til Anette
Sørensen, tlf. 50 87 10 70.
쎲 Fredag 8. oktober kl. 16
Foredrag og fællesspisning. NilsPeter Holm vil holde et foredrag ”Jeg
elsker den brogede verden”. Efter foredraget spiser vi sammen. Pris: Kr.
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100 pr. person, som dækker mad og
drikke samt foredrag med kaffe og
brød. Tilmelding: Senest 4. oktober 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: billund-varde@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 3. mandag
i måneden kl. 15 fra august. Sted:
Mødestedet, Nygade 29A, Grindsted.
Har du ikke været med før og vil deltage, så ring til formanden.
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 første
mandag i måneden kl. 19. Sted:
Huset, Østergade 2, Vejen. Yderligere
oplysninger og tilmelding til Tove,
tlf. 21 46 48 54.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Tirsdag 27. juli kl. 15
Generalforsamling. Vi starter med
kaffe og kage samt musikalsk underholdning. Vi slutter dagen af med generalforsamling med dagsorden
ifølge vedtægterne. Mød op og giv din
mening til kende. Sted: Frivilligcenter
Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted. Tilmelding: Senest 24. juli til
Tove, tlf. 21 46 48 54, eller Hanne,
tlf. 75 32 23 54.
쎲 Onsdag 1. september
Udflugt til VW Retro museet i Ulfborg. Der er afgang fra Vejen Idrætscenter kl. 9.40 og fra Lidl Grindsted
kl. 10.00. Der serveres middag. Herefter kommer der en guide og fortæller
om museets store samling af VW
biler og meget andet fra en svunden
tid. På hjemturen kører vi forbi den
store Tvind Mølle og videre over Ve-
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dersø og Søndervig. Undervejs nyder
vi kaffe og kage ved bussen.
Pris: Kr. 250. Tilmelding: Til Tove,
tlf. 21 46 48 54, Hanne, tlf. 75 32 23 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
Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter, hvis der
bliver mulighed for at afholde nogle
arrangementer efter covid-19-regler.

Hjernesagen
i Fredericia
Formand: Ulla Pold
Tlf. 60 16 96 43
E-mail: fredericia@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Fællesspisning den sidste torsdag i
måneden kl. 17.30, hvor vi hjælper
hinanden med at gøre klar, så vi kan
spise kl. 18. Pris: Kr. 50 pr. person.
Sted: Fælleshuset på Thygesmindevej
81, 7000 Fredericia. Tilmelding senest
tirsdagen før til formanden eller
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 26. august kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med Hjernesagen i Vejle og Hjernesagen Kolding.
쎲 Torsdag 30. september kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med
Hjernesagen i Vejle og Hjernesagen
Kolding.

Hjernesagen
i Haderslev og Tønder
Formand: Lis Ernlund Mastrup
Tlf. 22 50 42 98
E-mail:
haderslev-toender@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT
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.
Gåture med Gitte
Den sidste fredag i hver måned. Gåture med Hjerteforeningen og Syg Haderslev. Sted: Vi mødes på Hindemaj
på broen. Husk kaffe og kage. Gratis.
Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22 82 44 18.
Pårørendegruppe. Sted: VSU, Bygnaf
14, 6100 Haderslev. Ring og hør mere
hos Kirsten, der træffes efter kl. 16 på
tlf. 40 73 11 08.
Bemærk: Alle faste aktiviteter er aflyst, kontakt formanden for at høre
nærmere.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Onsdag 7. juli kl. 17
Grillaften hos Herbert og Lis. Sted:
Hejsager Østertoft 2, 6100 Haderslev.
Tilmelding: Tilmelding til formanden.
쎲 Onsdag 8. september kl. 18
Generalforsamling med ostebord.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding: Til formanden.
쎲 11.-18. september.
Sommerhusophold for ramte. Pris
kr. 600. Tilmelding: Til formanden.
쎲 Onsdag den 6. oktober kl. 19
Hyggeaften.
Onsdag den 13. oktober kl. 19
Banko. Tag en pakke med.
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
Formand: Jimmy Jørgensen
Tlf. 40 40 79 40
E-mail: nordfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
De kreative – for ramte
Hver torsdag kl. 9.30-12.30. Vi 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.

Hjernesagen Kolding
Formand: Ved redaktionens afslutning var der ikke valgt en ny formand
Aktiviteter sommer/efterår
Torsdag 26. august kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med
Hjernesagen i Fredericia. Sted: Fælleshuset, Thygesmindevej 81, 7000
Fredericia. Pris: kr. 50. Tilmelding:
Til Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.
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쎲 Torsdag 30. september kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med
Hjernesagen i Fredericia. Sted: Fælleshuset, Thygesmindevej 81, 7000
Fredericia. Pris: kr. 50. Tilmelding:
Til Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.

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.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 26. august kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med
Hjernesagen i Fredericia. Sted: Fælleshuset, Thygesmindevej 81, 7000
Fredericia. Pris: kr. 50. Tilmelding:
Tilmelding til Jonna Jørgensen, tlf. 25
30 53 97.
쎲 Torsdag 30. september kl. 17.30
Spisning og hygge sammen med
Hjernesagen i Fredericia. Sted:
Fælleshuset, Thygesmindevej 81,
7000 Fredericia. Pris: kr. 50.
Tilmelding: Tilmelding: Til Jonna
Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.

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 bestyrelser i Norddjurs, Syddjurs og Randers er: Jens Martin Sletting
Hansen, tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk
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Hjernesagen i Herning og
Ikast-Brande
Formand: Jens Bilberg
Tlf. 42 18 51 48
E-mail: herning@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til formanden til alle aktiviteter på grund af corona-situationen. Man skal selv medbringe
kaffekop, te, kaffe samt brød.
Hvor intet andet er anført, er mødestedet Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning i
tidsrummet 13.30-15.30.
Bemærk: Sommerferie 24. juni-2.
september.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 2. september kl. 13.30
Netværksmøde, hvor vi taler om
sommerens oplevelser.
쎲 Torsdag 16. september kl. 17-19
Foredrag ved Line Kirstine Hauptmann med emnet Skarpe tanker –
styrk dine kognitive færdigheder. Sted:
Herning bibliotek, Østergade 8, 7400
Herning. Tilmelding:Til formanden.
쎲 Torsdag 30. september kl. 13.30
Netværksmøde, vi evaluerer på foredraget den 16. september.
쎲 Torsdag 14. oktober kl. 13.30
Netværksmøde.
쎲 Torsdag 21. oktober kl. 14
Foredrag ved Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer
med emnet Hold Hjernen Frisk. Sted:
Herning bibliotek, Østergade 8, 7400
Herning. Tilmelding til formanden.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig
Formand: Niels Slet
Tlf. 41 97 36 28
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgrupper i
Holstebro-Struer-Lemvig
Er du blevet ramt af en blodprop, en
hjerneblødning eller en anden form
for erhvervet hjerneskade? Eller er
du pårørende? Så kom og vær med i
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gruppen, som består af selvhjulpne
og rimeligt velfungerende personer.
Kom og få en snak med andre i
samme situation.
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.
Tilmelding: 2 dage før til formanden.
Selvhjælpsgruppen i Lemvig-Struer
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Solsikkegården,
Storegade 9 B i Lemvig. Pris: Kr. 20
for kaffe/te og kage. Tilmelding:
2 dage før til formanden.

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
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Hjernesagen i Odder
Formand: Aage Poulsen
Tlf. 23 96 27 21
E-mail: odder@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi mødes 3. onsdag i hver måned kl.
13.30-15.30 i Klubrummet, 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.

Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern
Formand: Ved redaktionens afslutning
var der ikke valgt en ny bestyrelse
E-mail:
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Onsdag 25. august kl. 14-16
Hjernesagen i Ringkøbing-Skjern holder medlemsmøde. Du kan møde
Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse
Forchhammer, der fortæller spændende
nyt om behandling og rehabilitering af
blodpropper og blødninger i hjernen. På
mødet deltager også Landsforeningens
næstformand, Jens Martin Sletting
Hansen, der fortæller om Hjernesagens
arbejde og lægger op til debat om lokalforeningens fremtidige arbejde.
Sted: Ringkøbing-Skjern Medborgerhus, Herningvej 7 A, 6950 Ringkøbing.

LANDET RUNDT
Ramte og pårørende er velkomne.
Sted: Medborgerhuset, Vestergade
14 A, 8660 Skanderborg.
NYT: Som noget nyt har vi cafemøde
på Møllestien den tredje tirsdag i måneden kl. 17.00-19.30. Her er ramte
og pårørende velkommen.
Send os jeres e-mailadresser, så vi
kan sende jer beskeder på denne
måde og spare porto.
Kom og vær med til at planlægge aktiviteterne.
Husk telefontid hver onsdag kl. 10-12.
Følg med på Facebook i gruppen Århus,
Favrskov, Skanderborg og Samsø.

Region

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

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

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg

Faste aktiviteter
Alle aktiviteter: hjerneskadecafe,
træningsgrupper, pårørendegruppe
m.v. er aflyst indtil videre.
Vi vil give besked, så snart der åbnes
op for fælles aktiviteter.

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

Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø

Faste aktiviteter
Cafémøde i Århus kl. 14-17 den første
tirsdag i måneden. Ramte og pårørende
er velkomne. Sted: Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C
Cafémøde i Favrskov kl. 15.30-18.00
den første onsdag i måneden. Ramte og
pårørende er velkomne. Sted: In Side,
Dalvej 1, 8450 Hammel.
Cafémøde i Skanderborg kl. 14.3017.00 den anden onsdag i måneden.

Formand: Poul Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail:
frederikshavn@hjernesagen.dk
Vi har måtte aflyse flere planlagte aktiviteter, da vores lokale i Værestedet
stadig er lukket.
Derfor er vi i bestyrelsen enig om, at
fremtidig planlægning bliver for en
måned ad gangen, hvilket vil fremgå
af Frederikshavn Lokalavis.
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Hjernesagen i Hjørring
Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk
Da der stadig er stor usikkerhed om,
hvad Hjernesagen i Hjørring kan få
lov til i Hjørring Kommune til efter
sommerferien, har vi valgt ikke at
lave et efterårsprogram endnu. Ved
spørgsmål kan formanden kontaktes.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Onsdag 18. august kl. 17
Generalforsamling med spisning.
Sted: CKU-Vendsyssel, Elsagervej,
Hjørring. Tilmelding: Af hensyn til
maden senest mandag 16. august kl.
12 til formanden.
Eventuel ændring af tid og sted vil
blive meddelt via e-mail, Facebook
eller foreningens hjemmeside.

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland
Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: jammerbugt@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Pårørendegrupper er aflyst indtil videre.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 18. juli kl. 18
Grillaften. Efter spisningen forsøger
vi at få godkendt regnskab og formandens beretning for de sidste to år. Der
bliver ingen valg til bestyrelsen før til
næste år. Pris: Kr. 100 inklusiv 1 genstand. Tilmelding: Senest 1. juli til
Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller
Nanna Ulriksen, tlf. 29 65 17 33.
Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør. Ved
spørgsmål kontakt Birgit Pedersen,
tlf. 21 65 51 44

Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild
Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: mariagerfjord@hjernesagen.dk
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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.
Tilmelding og spørgsmål: Kontakt
Linda, tlf. 98 33 73 80, eller Lene på
sms, tlf. 2193 6664.
Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 23. september kl. 17-21
Bowling med efterfølgende spisning.
Pris: Kr. 150 for hele arrangementet
(bowling, skoleje, mad og drikkevarer). Tilmelding: Senest 13. september
til Lene, tlf. 21 93 66 64, eller Linda,
tlf. 98 33 73 80/30 26 73 80.
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: thisted-viborg@hjernesagen.dk
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쎲 Torsdag 7. oktober kl. 13
Virksomhedsbesøg på Morsø Bibliotek
med rundvisning. Tilmelding: Senest
2. oktober til Anders, tlf. 61 72 77 11.
Hjernesagens bisidder
i Skive og Thisted
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59

Hjernesagen i Aalborg
Formand: Bruno Christiansen
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: aalborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Universitetshospital Syd.
Bemærk: Vi træffes ikke i skoleferierne.
Arrangementer, hvis intet andet
er anført
Sted: Teleinstituttet, 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.

Bemærk: Ferie i juli.

Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Lørdag 10. juli kl. 11
Generalforsamling og herefter grisefest. Grisefesten starter ca. kl. 13.
Sted: Nete og Brunos sommerhus,
Vagtelvej 40, 9370 Hals. Tilmelding:
Bindende tilmelding til grisefesten senest 1. juli til Anna Grethe, tlf. 24 80
36 61 eller Arne, tlf. 28 13 60 55.

Aktiviteter sommer/efterår
쎲 Torsdag 5. august
Bustur til Hanbjerg Marina med frokost. Derefter tur til Flamingo Park i
Vemb hvor vi drikker kaffe. Pris: Kr.
200 inkl. bus og entre. Frokost og
kaffe er for egen regning. Tilmelding:
Senest 2. august til Anders, tlf. 61 72
77 11.

쎲 Fredag 27. – søndag 29. august
Weekend ophold på Slettestrand. Vi
mødes på Slettestrand, Slettestrandvej 140, 9690 Fjerritslev kl. 14 til indkvartering og kaffe. Program
udsendes til medlemmerne. Tilmelding: Senest 1. juli til Anna Grethe, tlf.
24 80 36 61 eller Arne, tlf. 28 13 60 55.

쎲 Torsdag 2. september kl. 12.30
Ålegilde på Feggesund Kro. Efterfølgende kaffe ved Ejerslev Havn. Medbring selv kaffe og kop, vi giver brødet.
Pris: Kr. 200. Tilmelding: Senest
30. august til Hanne, tlf. 26 14 53 94.

쎲 Tirsdag 28. september
Hyggeaften med spisning.
Tilmelding: Senest 21. september til
Anna Grethe, tlf. 24 80 36 61 eller
Arne, tlf. 28 13 60 55.

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

