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Landsformanden takker af
Efter 19 år i Hjernesagens
tjeneste går Lise Beha
Erichsen nu på fuldtid
som pensionist. Læs et
stort portræt af den tidligere direktør og landsformand, som bærer hjernen
i sit hjerte. Side 19

Repræsentantskabsmødet 2020
I coronaepidemiens skygge afholdt Hjernesagen i slutningen af august sit årlige repræsentantskabsmøde. Læs om den
afgående landsformands beretning, et
stort interview med den nye landsformand samt om den politiske handleplan
på side 23-29
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“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle
henvendelser. Artikler i bladet dækker
ikke nødvendigvis Hjernesagens synspunkter, når undtages lederen. Eftertryk
tilladt med kildeangivelse.

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

Efterår/vinter 2020
14. oktober
Webinar for pårørende om svære
følelser og ændrede roller ved
pårørende Lea Gottschalck
Mere info og tilmelding på hjemmesiden

19. oktober
Temadag for fagpersoner om
seksualitet og samliv
20. oktober
Der åbnes for salg af Hjernesagens
juleskrabekalender

27.-29. november
Ophold på Musholm
Læs mere på hjemmesiden
om indhold og tilmelding

Læs mere her i bladet og på hjemmesiden

7. december
Webinar om ændrede roller i familien
ved en neuropsykolog

21. oktober
Hovedbestyrelsesmøde

Mere info og tilmelding på hjemmesiden

29. oktober
World Stroke Day med officiel indvielse
af StrokeLinjen

16. december
Hovedbestyrelsesmøde

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

Tak for tilliden
Denne leder bliver skrevet kun få dage efter, jeg er
valgt til ny landsformand i Hjernesagen. Jeg kan
helt ærligt sige, at jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet, og jeg takker for den tillidserklæring, der
ligger i valget.
Jeg synes, vi havde et godt repræsentantskabsmøde i Vejle i slutningen af august, og jeg var rigtig
glad for at kunne møde nogle af foreningens engagerede medlemmer. Nu ser jeg frem til at være med
til at gøre en forskel og fremme den vigtige sag.
Dagen efter repræsentantskabsmødet satte lokalformænd, hovedbestyrelsen og medarbejdere i
Hjernesagens sekretariat gang i en vigtig proces,
som ligger mig meget på sinde: Sammen skal vi undersøge, hvordan vi får styrket de lokale foreninger. Hvordan vi bedst muligt kan understøtte det
engagement, der ligger ude lokalt hos medlemmerne. Hvordan vi bedst muligt favner de frivillige
kræfter, som udgør hele Hjernesagens fundament.
Det handler ikke om at revolutionere Hjernesagen
eller lave om på tingene bare for at forandre. Det
handler tværtimod om at blive klogere på, hvordan
vi gør foreningen endnu stærkere. Personligt går
jeg ydmygt ind til opgaven: Som nyvalgt landsformand har jeg mange ting at blive klogere på og
mange mennesker at lære at kende.
Jeg kan med glæde konstatere, at Hjernesagens
regnskab for 2019, som er at finde på side 29 i dette
blad, er meget bedre, end man har set i de foregående par år. Men jeg kan også konstatere, at Hjernesagen på sin vis hviler på et økonomisk usikkert
fundament, fordi foreningens drift et langt stykke
hen ad vejen er afhængig af arveindtægter – og at
man i de år, hvor arveindtægterne er mindre eller
helt udebliver, bliver økonomisk udfordret.
Det skal en effektiv strategi for fundraising være
med til at lave om på, så vi forhåbentlig kan skabe
et mere stabilt økonomisk fundament. Det bliver
ikke nogen nem opgave, men som ny landsformand glæder jeg mig over, at man erkender udfordringen og har samlet handsken op.

Jeg glæder mig også over at kunne følge tilblivelsen af Hjernesagens nye videns- og rådgivningstilbud, StrokeLinjen. Allerede nu kan danskerne nyde
godt af det nye tilbud om sundhedsfaglig rådgivning om stroke, og inden længe sætter vi strøm til
Hjernesagens nye hjemmeside, som vil indeholde
endnu flere informationer til fagfolk, ramte og pårørende. Der er noget rigtigt godt i vente – også
selvom det er på en lidt trist baggrund.

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

For som vi kan læse i professor Søren Paaske
Johnsens klumme på side 22 i denne udgave af bladet, så tyder alting på, at flere og flere danskere
skal vænne sig til at have stroke tæt inde på livet.
Det er jo en glædelig nyhed, at flere overlever et
stroke – men det betyder også, at der bliver flere
ramte og pårørende. Og dermed at der i høj grad
også fremover er brug for en forening som Hjernesagen, der kan tale de ramtes sag – og kæmpe for,
at de får den optimale behandling, den bedste rehabilitering og den rette støtte til dem selv og deres
pårørende.
Min forgænger på posten som Hjernesagens landsformand, Lise Beha Erichsen, siger i sit afskedsinteview her i bladet, at hun går ud ad døren med et
smil på læben, fordi hun
føler, at hun efterlader Hjernesagen et godt sted. Jeg
Det handler ikke om at revohar det lidt på samme målutionere Hjernesagen eller
de: Jeg træder ind ad døren
lave om på tingene bare
med en god mavefornemfor at forandre. Det handler
melse. Fordi jeg kan se, at
jeg træder ind i en stærk
tværtimod om at blive
forening med et fantastisk
klogere på, hvordan vi gør
fagligt fundament. Nu skal
foreningen endnu stærkere.
vi sammen videreudvikle
foreningen og sikre, at saPersonligt går jeg ydmygt
gen får endnu større gennemslagskraft og endnu
ind til opgaven: Som nyvalgt
større bevågenhed.
landsformand har jeg
Jeg glæder mig til
samarbejdet!

mange ting at blive klogere
på og mange mennesker at
lære at kende.
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KORT NYT
Store forskelle på patientforeningerne i Danmark
Paraplyorganisationen Danske Patienter har lavet en kortlægning af de organisationer i Danmark, som repræsenterer mennesker, der er ramt af en specifik sygdom – herunder Hjernesagen.
Og kortlægningen viser enorme forskelle i de enkelte foreningers størrelse
og økonomiske formåen.

øverste ti procent. Til gengæld drives
foreningen tilsyneladende effektivt, for
sekretariatets størrelse sniger sig kun

akkurat ind i den største femtedel af de
danske patientforeninger.
Kilde: Danske Patienter

Ny neuropsykolog
i Hjernesagens rådgivningsteam

”Der er kæmpe forskel på foreningerne,
men alt i alt kan vi se, at der er mange,
der knokler for at tilbyde rådgivning og
aktiviteter under nogle svære vilkår.
Hvis man tror på ideen om at inddrage
patienter og pårørende i sundhedsvæsnet, må man finde nogle midler til det”,
lyder konklusionen fra formanden for
Danske Patienter, Klaus Lunding, med
klar adresse til politikerne på Christiansborg.
Undersøgelsen viser bl.a., at Hjernesagen, målt på medlemstal, er vokset til en
af de større foreninger i Danmark: Foreningens aktuelt ca. 10.000 medlemmer
betyder, at Hjernesagen er at finde i de

Fra den 1. september har Hjernesagen
indledt et samarbejde med neuropsykolog Elisabeth Maina Korfitsen, som vil
yde telefonisk rådgivning til vores medlemmer. Elisabeth er en erfaren neuropsykolog, som bl.a. har arbejdet på både
Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital, ligesom hun har haft sin egen klinik
i København i 20 år.
Elisabeth kan man ringe til på telefonnummer 34 10 20 30 om tirsdagen kl. 9.30
– 11.30.
Hjernesagen vil gerne benytte lejligheden til at takke vores tidligere neuropsykologiske rådgiver Line Kirstine Hauptmann for et rigtigt godt samarbejde.
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KORT NYT
Patienter med hjerteflimmer lever længere
Hvert år får mere end 20.000 danskere
stillet diagnosen hjerteflimmer. Det er
en alvorlig diagnose, fordi den ubehandlet øger risikoen for både stroke og hjertesvigt. Men en ny undersøgelse, udført
i samarbejde mellem Århus Universitet,
Regionshospital Silkeborg og Boston
University, viser, at personer med hjerteflimmer i dag lever markant længere
med deres diagnose end tidligere.

hjerteflimmer i Hjernesagens nye pjece,
som kan downloades i webshoppen på
vores hjemmeside.
Kilde: British Medical Journal

Ny hjerneskole skal
forebygge stroke
Forskere på Herlev og Gentofte Hospital
undersøger nu, om en kombination af
fysisk træning og patientundervisning
kan forebygge, at patienter, der har haft
et mindre stroke, rammes igen.
Hjerneskolen er et samarbejde mellem
to hospitalsafdelinger og de omkringliggende kommuner, hvor der tilbydes fysisk træning og undervisning. Det er
målrettet patienter, som er kommet sig
godt efter deres stroke, men skal beskyttes for ikke at blive ramt igen.

I dag forkorter diagnosen i gennemsnit
en persons liv med to år i forhold til resten af befolkningen, mens man måtte
forvente i gennemsnit at leve tre år kortere med hjerteflimmer i 1970’erne og
80’erne. Ifølge forskerne bag undersøgelsen handler det både om, at vi i dag er
blevet bedre til at opdage sygdommen –
og at der er udviklet en række effektive
præparater til behandling af den.

Projektet forventes at starte i dette efterår, og hvert forløb er planlagt til at
vare 12 uger: Seks uger med fysisk træning og undervisning på hospitalet og
siden seks uger i kommunalt regi. På
den måde er håbet at få øget patienternes viden om risikofaktorer, etableret
nogle gode vaner – og forankre det hele
i hverdagen tæt på eget hjem.
Kilde: Herlev og Gentofte Hospital

Hjerteflimmer giver ofte hjertebanken,
åndenød og træthed, men mange har
dog ingen mærkbare symptomer – og
bedste måde at opdage lidelsen på er
derfor løbende at holde øje med sit blodtryk og sin puls. Du kan læse mere om

Chips med mindre salt smager bedre end de normale
Vi spiser næsten alle sammen for meget
salt, og det er skidt for helbredet. For jo

mere salt, vi spiser, jo mere stiger vores
blodtryk – og dermed også risikoen for
at få et stroke. I Danmark spiser ni ud af
ti for meget salt, og i gennemsnit spiser
vi næsten dobbelt så meget salt som anbefalet.

selvom der skæres 30 procent ned på
saltindholdet. Faktisk tværtimod: I en
blindtest foretrak de 200 chipsspisende
forsøgspersoner den saltreducerede
chip frem for den normalsaltede version
af den samme.

Det er der mange årsager til, og en af
dem er givetvis, at salt virker smagsforstærkende, og at der derfor tilsættes
store mængder salt til vores fødevarer.
Både i hjemmene og i industrien. Men et
af de steder, hvor man tilsyneladende
uden problemer kan skære ned på saltmængderne, er lidt overraskende den
klassiske kartoffelchip.

Det er nok vigtigt at understrege, at der
er mange gode grunde til ikke at spise
uhæmmede mængder af chips – heller
ikke selvom der skulle dukke en saltreduceret variant op på markedet. Men
studiet fra SDU kunne ikke desto mindre måske være en øjenåbner for industrien om at skære lidt ned på saltet?
Læs mere om salt, og hvordan du selv
kan være med til at skære ned på saltforbruget i Hjernesagens pjece om salt.
Den kan hentes helt gratis i webshoppen på hjernesagen.dk
Kilde: Syddansk Universitet

Forskere fra Syddansk Universitet har
nemlig gennemført en undersøgelse af
unges chipssmag, og den viser, at smagen tilsyneladende ikke forringes,
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Hjælp til
selvhjælp
Med afsæt i den nyeste viden om hjernen har Neuroteamet på Rigshospitalet Glostrup ændret deres
tilgang til rehabilitering efter et stroke: Det handler om at lave enkle, skræddersyede øvelser, gentage
dem tusindvis af gange, holde øje med sine fremskridt – og frem for alt om at hjælpe patienterne og
deres pårørende, så de selv kan træne videre på egen hånd.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Ved første øjekast ligner det helt ærligt
lidt af en rodebutik i genoptræningssalen på Rigshospitalet i Glostrup: Der ligger en bunke sugerør i en plastkasse, en
hylde er tilsyneladende reserveret til
papstykker i forskellige størrelser, der
ligger fluesmækkere rundt omkring i
vindueskarme og på andre flader, der er
tilsyneladende tilfældige tapestrimler
på væggene – der hænger sågar en plastikkop ned fra loftet i en stump tape.
Men der er faktisk en mening med galskaben: Vi er ude i en omgang hjælp til
selvhjælp.
”Vi forsøger at bevæge os væk fra en
klassisk behandlermentalitet over til at
være mere coachende i vores roller som
fysio- og ergoterapeuter,” forklarer afdelingsterapeut Nora Holmestad-Bechmann, som også er medlem af
Hjernesagens ekspertpanel. Hun uddyber: ”Vi ved, at de bedste resultater af rehabiliteringen kommer af intensiv
træning med utallige repetitioner af de
enkelte øvelser. Det kan ikke løses, hvis
patienterne er afhængige af, at vi står
ved siden af dem og leder træningen.
Derfor er vores vigtigste opgave at lære
dem at skabe forudsætningerne, for at
de kan lave øvelserne selv.”

Relevant for hverdagen
Og det er her, tapestrimler, plastikkopper og fluesmækkere kommer ind i bil-

Ergoterapeut Hans Klein træner Vibekes skulder med en kliktæller, tapet op på væggen.

ledet. Det er nemlig rekvisitter eller træningsgenstande i de skræddersyede
øvelser, som Neuroteamets patienter in-

strueres i. Øvelserne bliver designet, så
de helt specifikt rammer de bevægelser,
patienterne har svært ved at udføre – og
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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

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

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

Efter at have trænet med kliktæller nogle minutter, træner Vibeke samme bevægelse af
skulderen ved at hænge tøj op på en snor.

redskaberne er helt bevidst genstande,
man kender fra hverdagen snarere end
avancerede træningsmaskiner. For på
den måde kan patienterne eller deres
pårørende genskabe øvelserne uden for
træningssalen – og dermed opnå den
nødvendige intensitet i træningen.
En af patienterne er Vibeke, som efter sit
stroke blandt andet har problemer med
at bevæge venstre skulder. Ergoterapeut Hans Klein instruerer derfor Vibeke i at række ud efter en kliktæller,
som han har tapet fast til væggen. Allerede efter få gentagelser af bevægelsen
er der tydelige forbedringer. Og efter
nogle minutter laver Hans en ny opsætning, der træner samme bevægelse: En
snor bliver hængt op, og Vibeke bliver
udstyret med et par viskestykker og
nogle tøjklemmer.
”Vi laver øvelserne på en måde, så de
tager udgangspunkt i opgaver, der er relevante for patienternes hverdag. Patienterne er kun indlagt hos os i en meget
lille del af deres samlede forløb, så vi

skal først og fremmest klæde dem på til
at kunne træne de relevante bevægelser på egen hånd,” siger udviklingsfysioterapeut Ivana Bardino Novosel.

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk
Elisabeth Maina
Korfitsen
Neuropsykolog

Arbejder med hjernens
belønningssystem
Rundt omkring Vibeke sidder andre patienter og stabler klodser, klipper i papir
og lægger spillekort op. Neuroteamet på
Rigshospitalet Glostrup arbejder meget
målrettet med at omsætte evidens til
klinisk praksis, og evidensen siger
meget klart, at der skal utallige repetitioner til for at få de bedste resultater.
Den slags har det med at virke en smule
demotiverende, og det er de meget bevidste om i Glostrup:
”Vi identificerer endemålet med træningen – og så deler vi det op i delmål. Massevis af delmål: Vi finder ud af, hvad der
er lidt nemmere end endemålet. Dernæst ser vi på, hvad der er lidt nemmere
end det og lidt nemmere end det. Sådan
fortsætter vi, til vi har identificeret et
mål, som er forholdsvis tæt på det sted,

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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patienten står lige nu,” siger Nora Holmestad-Bechmann, og Ivana Bardino
Novosel supplerer:
”Og så udnytter vi hjernens belønningssystem: Vi tæller og måler og tager tid på
alting, fordi det giver nogle meget tydelige endemål for den enkelte bevægelsesøvelse. Og for hver gang en patient kan nå
op og trykke på kliktælleren eller kan placere en bønne i plastikkoppen, eller hvad
øvelsen nu går ud på, så udløses der en
lille smule dopamin i hjernen. Vores patienter konkurrerer med sig selv, de konkurrerer med hinanden og med tidligere
patienter. Vi har resultattavler hængende over det hele med rekorderne – det
handler alt sammen om at synliggøre
målet. Vores kollega Heidi Bisgaard Marple har sagt hver dag er en ny rekord.”

håb – også selvom det indimellem føles,
som om det står stille. Derfor er det vigtigt, at man tager tid, tæller og måler på
sig selv, så man tydeligt kan følge med i
ens egne fremskridt,” siger Nora Holmestad-Bechmann, som også har en meget
klar opfordring til alle mennesker i rehabiliteringsforløb efter et stroke:
”Stil krav! Efter mere end 20 års erfaring

med den her patientgruppe, så må jeg
sige, at det er min erfaring, at de er alt for
flinke. De burde stille mange flere krav
og meget højere krav til deres genoptræning, end de gør. Man skal forvente
resultater af sin træning. Man skal
regne med at få hjemmeopgaver – øvelser, man skal udføre hjemme hos sig
selv. Man skal forvente feedback på ens
fremskridt fra gang til gang.”

Stil krav til din genoptræning!
Patienterne arbejder altså med meget
små delmål og ud fra en dagsorden som
hedder, at der skal ske konstante forbedringer: Hvis man den ene dag kan nå
op og røre ved en fluesmækker i en bestemt højde 30 gange på et minut, så
skal man kunne nå den samme fluesmækker 40 gange næste dag. Og hvis
man ikke kan det, så er der noget galt
med øvelsen.
”Det er derfor, vi siger, at hver dag er en
ny rekord. Du SKAL forvente konstante
forbedringer – ellers har vi designet
øvelsen forkert. Så budskabet til patienterne er sådan set meget enkelt: Der er

Alting måles og registreres – og nye rekorder føres hele tiden på ”mester-tavlen”.

En ny tilgang til genoptræning
På Rigshospitalet Glostrup starter genoptræningen næsten med det samme, patienten kommer ind på hospitalet med et stroke:
Træningen – herunder også selvtræning – starter oftest i løbet af de første to døgn efter indlæggelsen.
Alle patienter tilbydes individuel træning, hvor
én terapeut arbejder med én patient. Og nogle
patienter er så svært skadede, at de ikke kan
selvtræne – heller ikke med hjælp fra pårørende.
Men den gruppe patienter, som er i stand til at

selvtræne, hjælpes typisk i gang med simple,
men meget målrettede øvelser, som de bagefter
kan fortsætte med på deres sengestue under
indlæggelsen – og i eget hjem efter udskrivning.
Der arbejdes med mange repetitioner af hver
enkelt øvelse – ofte op til 1.000 gentagelser, før
man bevæger sig videre til en ny øvelse. Afdelingen har i øvrigt et fint samarbejde med de omkringliggende kommuner, som er meget
interesserede i at sende deres terapeuter ind for
at få undervisning i metoder til selvtræning.
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Tilbage
på sporet
Hjernesagen går til filmen og producerer nu med økonomisk støtte fra TrygFonden nu en
dokumentarfilm om rehabiliteringsforløbet efter et stroke. I filmen følger vi cykelentusiasten
Birger Kjærbyes kamp for at vinde livet tilbage, komme op på cyklen og tilbage på sporet.
Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Rasmus Lundby, 24media

Den 17. juni i år tikkede en kortfattet e-mail ind i daværende landsformand Lise Beha Erichsens
inbox: ”Til Hjernesagen. Inden jeg
bliver for godt gående/cyklende
har I så lyst til at medvirke til at
producere en film om min recovery? Mest for andres skyld. Vh.
Birger, på 2. dag på Herlev”.
Dagen før var Birger Kjærbye vågnet op hjemme i Herlev med en
mærkelig stikkende eller summende fornemmelse i hånd og arm.
Faktisk i hele den ene side af kroppen, for da han rejste sig fra sengen
og forsøgte at gå, drejede han hele
tiden til siden og skulle koncentrere
sig hårdt for bare at være tæt på at
gå lige ud. Den nærliggende tanke
var, at han på en eller anden måde
havde ligget på en nerve og derfor
lige skulle have kroppen i gang, og

derfor valgte han at gå en tur rundt
om den nærliggende sø i de tidlige
morgentimer.
Den nærliggende tanke var imidlertid forkert. Det, Birger oplevede,
var følgerne af et stroke, en blodprop i hjernen, og da symptomerne
ikke forsvandt, ringede han og kæresten Nicole alarm. Birger blev
indlagt på Herlev Hospital – og
næste dags morgen, altså på dag 2
for blodproppen, fandt han sig selv
liggende i en hospitalsseng med en
vrimmel af tanker.

En vrimmel af tanker
og usikkerhed
”Jeg lå og kiggede op i loftet og
tænkte: Hvad laver jeg her? Hvad
kommer der til at ske med mig?
Hvordan kommer mit liv til at
forme sig? Jeg forsøgte at finde

nogle informationer om stroke, få
en fornemmelse af, hvad mine udsigter var, og så stødte jeg på Hjernesagen. Og der opstod tanken om,
at andre i min situation ude i fremtiden måske ville have gavn af at
følge mit forløb. Netop for at få en
fornemmelse af hvad det er, de står
overfor”, forklarer Birger Kjærbye.
I virkeligheden skabte Birgers henvendelse lidt af et dilemma i Hjernesagen. På den ene side stod man
med en unik chance for at følge et
helt genoptræningsforløb, men på
den anden side er det et meget
stort arbejde at producere en sådan
film og derfor også en tilsvarende
stor beslutning. Det hele blev ikke
nemmere af, at hospitalerne på
dette tidspunkt stadig var lukket
land for uvedkommende pga. coronaepidemien.

Hjernesagen nr. 4

Birger Kjærbye har
ét overordnet mål
med sin genoptræning efter
blodproppen:
Han vil tilbage på
mountainbikesporet i skoven
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Ikke desto mindre blev der handlet hurtigt. I løbet af ganske få timer blev der
truffet en beslutning om at forfølge
chancen, der blev indgået en aftale med
hospitalets ledelse om adgang for én kameramand på Birgers stue og lavet en
midlertidig og mundtlig aftale med et
produktionsselskab – og så gik optagelserne til en dokumentar om Birgers
kamp for at finde tilbage til livet ellers i
gang med det samme.

Savner overblik og sammenhæng
”Det er altid godt at høre historien fra
dem, som oplever det. Og her fik vi ud af
det blå en helt speciel chance for at vise
oplevelsen indefra. Det var på mange
måder en unik situation – og det er vi
næsten forpligtiget til at forsøge at få
det maksimale ud af. Heldigvis har
TrygFonden nu bevilliget økonomisk
støtte, så vi også har fundet midlerne til
at færdiggøre filmen”, fortæller direktør
i Hjernesagen, Hysse Forchhammer.
I skrivende stund har optagelserne
været i gang i mange uger. Kameraholdet har fulgt Birgers forløb under og

efter indlæggelsen med op- og nedture.
Birger har altid været passioneret omkring cykling, og har drevet flere virksomheder med udgangspunkt i
mountainbikecykling, så filmen former
sig som en dokumentation af Birgers
kamp for at komme tilbage i sadlen.
”Alle mennesker i mit forløb har været
helt enestående. Jeg har intet at udsætte på hverken behandling eller rehabilitering. Men jeg vil sige, at jeg savner
sammenhæng og koordinering. Der er
mange instanser involveret i et genoptræningsforløb, og jeg savner en form
for samarbejde mellem parterne: At den
kommunale fysioterapeut af sig selv
taler med den private, så de begge to
ved, hvad der foregår de forskellige steder. Men det sker ikke, og derfor er det
op til mig selv at skabe den sammenhæng”, siger Birger og fortsætter:
”På samme måde har jeg også savnet, at
nogen kunne hjælpe mig med at skabe
en form for overblik: At man fra starten
af mit forløb oplyser mig om, hvad jeg
har i udsigt og hvilke muligheder, der

findes derude. Hvad der virker, og hvad,
man ikke tror på, virker. Jeg har selv
skullet opsøge alting og bevare overblikket. Det har jeg kunnet klare med
god hjælp fra min søde kæreste Nicole,
men jeg tænker, at det kan være en stor
og vanskelig opgave for andre i den her
situation, som måske er hårdere ramt
eller har andre vilkår end mig”.

En livsændrende begivenhed
I dag er Birger på benene igen. Faktisk er
han også så småt kommet tilbage i cykelsadlen. Man kan se på hans gang og
andre bevægelser, at han endnu ikke er
fuldkommen i vigør, men han er kommet meget langt på kort tid.
”Jeg er heldig. Det er jeg meget bevidst
om. Jeg tænker klart, jeg smiler og griner
mere end jeg gjorde, før jeg blev ramt af
et stroke. Men alligevel – altså, når jeg
møder folk i dag, så siger de typisk til
mig: Du er jo nærmest rask! Men det er
jeg jo ikke. Jeg døjer med hjernetræthed
– ind imellem er jeg fuldstændig færdig,
når jeg kommer hjem. Jeg er blevet mere
sensibel og kan blive voldsomt oprørt
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over de mindste detaljer. Det kan godt
være, at det er svært at se for de fleste,
og det er også rigtigt, at jeg er sluppet billigere end så mange andre, men blodproppen laver stadigvæk ballade i mit
liv”, understreger Birger.
På mange måder har blodproppen
været en livsændrende begivenhed for
Birger Kjærbye. Han har efterfølgende
taget mange ting op til revision og har
blandt andet besluttet sig for at drosle
en smule ned på arbejdslivet. Derfor har
han sat sin ene virksomhed, MTB Tours,
som er en cykeludlejning og -butik i Hareskoven, til salg: Fremover vil han koncentrere sine kræfter om at drive
cykelcafé i Klampenborg – og så vil han
fortsat nyde sine egne cykelture i skoven!
Optagelserne af filmen om Birger Kjærbyes rehabiliteringsforløb er planlagt til
at slutte i oktober. Der arbejdes med forskellige muligheder for at vise den færdige film, så den når længst muligt ud.

Har du fuld fart på – men dropfod?

Energy AFO® har vi udviklet specielt
specielt til dig, der ønsker mere
mere
behagelighed og dynamik i din
n hverdag.
hverdag. Dropfodsskinnen
Dropfodsskinnen er
diskret,
diskr
et, superlet og følger benets
bene
ets bevægelser både under gang
og løb. Skinnen passer til almindeligt
almind
deligt fodtøj og giver dig symmetri
og et naturligt gangbillede i alle dine
d
daglige aktiviteter
inkl. løbefunktion.

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

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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Én for en tyver
– fem for en hund
Lige om lidt er det igen tid til Hjernesagens årlige julelotteri. Her kan du møde en af de trofaste sælgere
af Hjernesagens skrabekalendere – noget af en supersælger, som hvert år samarbejder med sin bror og
konkurrerer med sig selv om at sælge flest mulige for den gode sag.
Af Ulf Joel Jensen

Mette Søgaard fra Kastrup er en vaskeægte supersælger. Ja, det vil sige –
Mette arbejder slet ikke med salg, men
hvert år op til jul bestiller hun en stor
bunke skrabekalendere fra Hjernesagen, og så går hun ellers i gang. Bevæbnet med smil og ihærdighed skifter
kalender efter kalender ejermand.
Sådan har det været i mange år. Så
mange, at Mette ikke selv kan huske,
hvornår hun startede. Men hun mener,
at hun har været med helt fra starten,
hvor Hjernesagen begyndte at sælge julekalendere.
”Jeg synes jo, det er sjovt. Det er et godt
formål, jeg kommer til at snakke med en
masse mennesker, og jeg kan som hovedregel sælge en hel masse. For mig er
det netop et spørgsmål om at være med
til at samle penge ind til en vigtig sag –
og så er det også lidt en konkurrence
med mig selv om, hvor mange jeg kan
sælge fra år til år,” fortæller Mette Søgaard.

Folk vil gerne støtte sagen
De fleste år får Mette hjælp af sin bror til
at sælge julekalendere, men i realiteten
har hun nok ikke helt brug for hjælpen:
Hendes personlige rekord lyder på imponerende 200 solgte skrabekalendere.
Og hemmeligheden bag..? Ja, ifølge
Mette er det egentlig ret ligetil:
”Jeg er tilpas fræk og går bare til folk. Jeg
spørger dem ikke, om de ikke har lyst til
at købe en julekalender – jeg spørger, om
de ikke skal støtte Hjernesagen. Ofte
kender de selv en, som har haft en hjer-

Hjernesagens juleskrabekalender,
der kan købes for 20 kroner.

neblødning eller blodprop i hjernen, og
det hjælper. Folk vil gerne støtte sagen,”
siger Mette.

Mød dem tidligt – og med et smil
Hun har gennem årene solgt skrabekalendere både på sin arbejdsplads og til
venner og familie. Men det helt store
salg kommer faktisk ude på gaden.
”Det er ikke så kompliceret. Man skal
bare kende sin besøgstid. Det bedste
tidspunkt er kl. 10 om formiddagen, når
forretningerne åbner. Du skal helst stå
der, før de andre, som vil sælge lignende
produkter, dukker op. Og så skal du ikke

stå stille foran en enkelt butik og vente
på, at folk kommer hen til dig. Du skal
bevæge dig rundt og gå ud blandt folk.
Og så har jeg et lille trick, hvor jeg tilbyder én for 20 kroner og fem for en hundredekroneseddel. Sagt med et smil på
læben – det virker tit.”
Mette ser allerede frem til dette års kalendersalg, selvom hun er lidt usikker
på, hvor meget og hvor lidt coronaepidemien kommer til at påvirke salget.
Men hun har selvfølgelig lagt en plan: I
år vil hun gå fra dør til dør og tilbyde kalendere, og håbet er at sætte en ny personlig rekord.
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til sommeraftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 2. november, 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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Nedtællingen
er begyndt
29. oktober åbner StrokeLinjen med et nyt online vidensunivers og den officielle indvielse af
den sundhedsfaglige telefonrådgivning. Der arbejdes på højtryk på alle fronter – og vi glæder os
til at byde velkommen til Hjernesagens nye tilføjelse.
Af Ulf Joel Jensen

fonrådgivning er der. Både hos ramte og
deres pårørende: Det sundhedsfaglige
element er et vigtigt supplement til de
øvrige rådgivningsaktiviteter i Hjernesagen.

Forberedelserne til StrokeLinjen er gået
ind i sin afgørende fase. På nuværende
tidspunkt er der allerede etableret et rigtigt godt og velfungerende samarbejde
med samtlige stroke- og apopleksiafsnit
i hele Danmark. Sundhedsfaglig rådgiver Gitte Madsen er blevet taget rigtigt
godt imod over hele landet, og der er nu
udarbejdet forskelligt informationsmateriale om StrokeLinjen, som skal distribueres ud til medarbejderne på hospitalerne, så de kan give det videre til
dem, det i sidste ende handler om: De
ramte og deres pårørende.

Endelig arbejder vi os også hen mod den
store gallaåbning af StrokeLinjen. I Hjernesagen er vi meget stolte af, at vores
protektor, Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary, har givet tilsagn
om at deltage i åbningen. Men i coronaepidemiens skygge har vi desværre
været nødt til at sadle om et par gange i
planlægningsarbejdet:

Kontakt til alle landets
kommuner

Gallaåbning i coronaskygge

”Vi havde oprindeligt håbet på en stor
gallafest med over 200 inviterede gæster fra både de faglige miljøer i Danmark og udlandet, politikere fra kommuner, regioner og Folketing, venner og
medlemmer af sagen, men det kan vi naturligvis ikke, som tingene ser ud. Vi
synes selvfølgelig stadig, at indvielsen
er værd at fejre, og derfor arbejder vi nu
med en nedskaleret version af åbningsfesten. Og naturligvis holder vi løbende
øje med tingenes udvikling og er klar
med yderligere ændringer, hvis situationen kræver det,” forklarer landsformand Tue Byskov Bøtkjær.

Selve StrokeLinjens rådgivningsfunktion har nu været i drift i en pilotversion
gennem nogle måneder. Der arbejdes løbende med at optimere rådgivningen,
men de foreløbige erfaringer viser klart,
at behovet for at få sundhedsfaglig tele-

StrokeLinjen støttes af TrygFonden og
bliver indviet på World Stroke Day den
29. oktober, hvor telefonrådgivningen
officielt åbner, og den nye hjemmeside
lanceres.

Gitte står allerede nu midt i næste skridt
på rejsen og er i gang med at skabe kontakt og samarbejde med hjerneskadekoordinatorerne i landets kommuner.
”Det er faktisk en endnu større opgave
end med apopleksiafsnittene. Der findes
hjerneskadekoordinatorer i næsten alle
landets kommuner, men funktionen er
meget forskelligt organiseret: Nogle steder er der ansat en enkelt person. Andre
steder bliver opgaverne varetaget af et
team, som også har andre opgaver.
Andre steder igen har man flere koordinatorer, som fx varetager hver deres aldersgruppe,” forklarer Gitte Madsen.
Ved siden af Gittes arbejde med at skabe
et landsdækkende netværk af ambassadører for StrokeLinjen og Hjernesa-

gen, arbejdes der også intenst med at
etablere en ny hjemmeside, som både
rummer Hjernesagen og StrokeLinjen.
Også dette arbejde skrider planmæssigt
fremad.
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Landsformanden
takker af
Engageret. Tydelig. Synlig. Man kan hæfte mange prædikater på Hjernesagens mangeårige direktør
og landsformand, Lise Beha Erichsen. Og nu kan hun tilføje et helt nyt: Fuldtidspensionist.
Efter 19 års arbejde for Hjernesagen trækker hun sig som landsformand med lettet hjerte, for hun
føler, at hun efterlader foreningen i en meget gunstig position.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

I 2001 var det en erfaren leder og lobbyist, som var på vej til jobsamtale i Hvidovre. Lise Beha Erichsen havde på
daværende tidspunkt allerede arbejdet
et halvt arbejdsliv i både det offentlige
og i private patientforeninger. Hun
havde flere års ledelseserfaring og var
dybt involveret i arbejdet med at
fremme sager i det politiske system. Alligevel var den dengang 47-årige jurist
en kende nervøs forud for samtalen:
”Hele vejen ud til samtalen sad jeg og
øvede mig på at sige ”apopleksi”,” husker Lise i dag. Det er et af den slags ord,
som let kan slå knuder på sig selv, hvis
man er en smule nervøs og lidt tør i
munden. Men tilsyneladende lykkedes
hun med udtalen, for Lise blev – efter en,
med hendes ord, interessant samtale,
hvor hele forretningsudvalget var til
stede – i hvert fald tilbudt jobbet som
sekretariatschef. Og takkede ja.

Det første vendepunkt
”Det var fantastisk at blive leder i en forening med masser af frivillige, som
brænder for sagen. Med mange aktive
lokalforeninger – og de har i det hele
taget spillet en stor rolle i hele min tid i
Hjernesagen med deres store engagement,” siger Lise og fortsætter:
For Lise Beha Erichsen bliver der fremover meget mere tid til både Lars og hunden Jojo.

”Fra starten var mit fokus i meget høj
grad at arbejde med systematisering. At
få indført nogle rutiner, et journalsystem
osv. Ved siden af det handlede det om at
søge midler til den fortsatte drift. For-

eningen levede i meget høj grad af projektpenge i starten – og dermed også
med en masse projektansættelser. Det
var oftest meget dygtige mennesker,

men også personer som i sagens natur
begyndte at se sig om efter et nyt job,
når projektet nærmede sig sin afslutning – og så stod jeg alene tilbage med
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hele afrapporteringen og afslutningen
af projektet. Og det var i virkeligheden
en alt for stor opgave for én person, så
på mange måder var det op ad bakke i
starten.”
Vendepunktet kom i 2006, da Hjernesagen vandt konkurrencen Reklame For
Alvor. Prisen er en stor reklamekampagne, som den danske reklamebranche forærer til en humanitær
organisation eller et almennyttigt formål. Og da Hjernesagen vandt prisen i
2006 gav det måske i sig selv ikke en
eksplosiv vækst i medlemsantallet, men
det gav synlighed og frem for alt en helt
anden selvforståelse i foreningen.

”

Foreningen
står virkelig
et solidt sted
med et stort
udviklingspotentiale
foran sig, og jeg
går herfra med
lettet hjerte

”

En vanskelig beslutning
På dette tidspunkt var det, der startede
som enhver anden jobsamtale og endnu
et arbejde i rækken, allerede i færd med
at udvikle sig til en livsopgave og blive
særdeles omsiggribende for Lise Beha
Erichsen. På det private plan fandt hun
nemlig også kærligheden i foreningen,
da hun og den daværende landsformand i foreningen, Lars Kaarsholm,
faldt for hinanden.
Kærligheden er som bekendt ofte en
kompliceret størrelse. Og sådan var det
også i begyndelsen for Lise og Lars. For
selvom de var forelskede, var der mange
hensyn at tage:
”En ting var, at vi sad på hver vores post
i foreningen, men Lars’ daværende kone
var hårdt ramt, og det er en meget stor
beslutning at gå videre ad en ny vej i
livet i den situation. Så det var faktisk en

vanskelig beslutning at tage – også fordi
vi var lidt bange for, hvad andre ville
sige. Men vi er heldigvis kun blevet
mødt af rummelighed og venlighed. Og
da vi først havde taget beslutningen om,
at det skulle være os to, trådte Lars med
den største selvfølgelighed af som
landsformand med det samme,” understreger Lise.

Gift med sagen
Men det at træde ud af hovedbestyrelsen er lige i det her tilfælde ikke nødvendigvis helt det samme, som at Lars
er forsvundet ud af Hjernesagen. Og i
hvert fald helt sikkert ikke ensbetydende med, at Hjernesagen forsvandt
ud af Lars’ liv. For når man er gift med
direktøren, og direktøren hedder Lise
Beha Erichsen, er man på mange måder
også gift med sagen.

”Vi taler altid om Hjernesagen,” lyder det
lakonisk fra Lars med et lille smil. Konstaterende og helt uden beklagelse. Og
Lise er da også den første til at indrømme, at hun i dén grad har taget arbejdet med hjem:
”Jeg har altid været på. Misforstå mig
ikke: Jeg klynker ikke, for jeg har nydt
det hele vejen igennem, men jeg har haft
rigtigt mange meget lange arbejdsdage
og rigtigt mange arbejdsweekend’er.
Min far har lært mig, at du ikke skal udskyde til i morgen, hvad du kan gøre i
dag – og det har jeg taget med mig i mit
arbejdsliv,” siger hun.

Det andet vendepunkt
For det ER et stort arbejde at være direktør i det, der startede som en lille og
siden voksede til en mellemstor patientforening. Man skal være en udpræget generalist, for der er meget rugbrødsarbejde på mange forskellige arbejdsområder. Direktøren skal være i
stand til at drive foreningen og lede sekretariatet indadtil, men også være aktiv
udadtil i det politiske arbejde, i fundraising, kunne håndtere pressen osv.
”I virkeligheden har du aldrig rigtigt fri,
for der kommer jo hele tiden noget ind
fra højre, der kan være dagsordensættende, og som du er nødt til at forholde
dig til og måske rette foreningens kurs
ind efter. Det kan være lovgivningsmæssigt som en ny persondataforordning. Eller det kan være mere politisk
som ønsket om at få indført en handleplan på apopleksiområdet. Derfor skal
man som type nok være en, som kan

Lise Beha Erichsen om det lette og det svære
Efter næsten 20 års engagement i
Hjernesagen er det oplagt at spørge
den tidligere direktør og landsformand om, hvad der har været henholdsvis let og svært i hendes arbejde:
”Som direktør har en af de nemme opgaver været at samarbejde med den
til enhver tid siddende hovedbestyrelse. Der har været en samklang mellem mig som direktør og sekretariatet

på den ene side og hovedbestyrelsen
på den anden. Jeg har altid følt, at jeg
har haft et stort råderum og har ikke
skullet sidde og vente. Der har været
en stor enighed om, hvad vi skulle
med foreningen – hvor vi skulle hen.
Og det har været med at til at lette arbejdet som direktør.”
”Noget af det sværeste har været at
prioritere. Vi har altid villet meget –

og har ikke altid haft ressourcerne.
Det er svært at sige nej til opgaver,
fordi der er så mange steder at sætte
ind. Så mange opgaver, som er vigtige
og relevante for vores medlemmer.
Derfor ville det være godt med endnu
flere ressourcer i sekretariatet – også
i dag. Det ville tage toppen af de lange
arbejdsdage og -weekender for direktøren.”
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“Mine mange år i Hjernesagen har lært mig, at du ikke kan tage tingene for givet. Er der noget, du vil opnå, skal du sætte efter det nu”.

lide at blande sig i det meste, for rigtigt
at trives i det job”, lyder det fra Lise.
Hvis Reklame for Alvor var det første
store vendepunkt for foreningen, så
kom et nyt i 2010 med Giv tid-kampagnen. Her indgik Hjernesagen et samarbejde med 20 kommuner landet over
om at gøre det at leve med afasi og
andre kommunikationshandicap tydeligt.
”De 20 kommuner gjorde en kæmpestor
indsats, og det gav virkelig et stort boost
til foreningen og gjorde en forskel for
vores medlemmer. Det betyder i dén
grad noget for en mindre forening, når
vi kan se, at andre lytter til os, når vi
taler de ramtes sag. At de tror på os – og
engagerer sig i vores sag,” siger Lise.

Efterlader sagen i gode hænder
Nu er det så for alvor slut. Efter 19 år
som først sekretariatschef, siden direktør og landsformand trækker Lise Beha
Erichsen sig tilbage. Til et liv, hvor hun
kan tillade sig at trække stikket og
slukke telefonen og bare have tid til
Lars, som hun lige har fejret kobberbryllup med, hunden Jojo, de voksne børn og
barnebarnet Karla på syv år. Og hun
nyder friheden ved ikke at være på i
døgndrift, fortæller Lise – og giver som

eksempel på sin nyvundne frihed muligheden for at hente Karla hver onsdag
efter skole.
”Paradoksalt nok har vi lige solgt vores
sommerhus – det lille røde hus. Men vi
har fundet ud af, at vi ikke har brug for
det længere. I de travle år brugte jeg det
meget som en mental pause. Selvfølgelig var telefonen tændt, og ofte havde jeg
også arbejdspapirerne med, men det var

Lise Beha
Erichsens
blå bog
Født i 1954 i København. Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1982. Har tidligere været
ansat i Ankestyrelsen, Kræftens
Bekæmpelse og som afdelingschef i Landsforeningen for Polio-,
Trafik- og Ulykkesskadede. Siden
2001 først sekretariatschef, siden
direktør og landsformand i Hjernesagen.
Gift med Lars Kaarsholm. Har to
børn, et barnebarn og hunden Jojo.

alligevel en måde til delvist at trække
mig lidt væk. Pludselig var det blevet et
hjem nummer to, som sådan set også
bare skulle passes. Derfor skulle vi videre,” fortæller Lise. I stedet for sommerhuset har hun og Lars købt en lille
campingvogn, og planen er at køre Danmark og Europa tyndt – og hun glæder
sig!
”Jeg kommer ikke til at savne at være
arbejdsaktiv. Nu vil jeg i stedet for bruge
al min energi på at leve et godt liv sammen med Lars, min familie og Jojo. Mine
mange år blandt Hjernesagens medlemmer har lært mig, at du ikke kan tage
tingene for givet: Er der noget, du vil
opnå, så skal du sætte efter det nu. Og så
vil jeg altid se tilbage på min tid i Hjernesagen med et stort smil. Jeg har lutter
gode minder om dejlige mennesker og
spændende opgaver. Og jeg er mega-optimistisk på Hjernesagens vegne: Foreningen står virkelig et solidt sted med
et stort udviklingspotentiale foran sig:
Der er etableret et meget solidt fagligt
netværk, vi har fået en meget kompetent direktør og en rigtig dygtig ny
landsformand. Jeg går herfra med lettet
hjerte,” slutter Lise Beha Erichsen med
et stort smil og et lille slag med knoerne
i bordfladen foran som for at understrege sin pointe.

KLUMMEN:

Stroke i år 2047:
Et kig ind
i fremtiden
Af Søren Paaske Johnsen, professor, overlæge, Aalborg Universitet og
Aalborg Universitetshospital, medlem af Hjernesagens ekspertpanel

"Det er svært at spå, især om fremtiden".
Sådan lyder en meget udbredt talemåde, hvis egentlige ophav er uklart,
selv om mange har tilskrevet den Storm
P. Talemådens gyldighed kan der dog
ikke rejses tvivl om, og udsagnet er således også vigtigt at have i baghovedet,
når vi læser om bud på, hvordan sundhed og sygdom vil udvikle sig i fremtiden.
Stroke er i dag desværre både en meget
hyppig og for mange patienter og pårørende også en meget alvorlig sygdom. I
EU er stroke således den næsthyppigste
dødsårsag og den vigtigste årsag til invaliditet blandt voksne. Stroke udgør
derfor en stor udfordring i alle lande, og
det er vigtigt at have information om
den forventede fremtidige udvikling
med henblik på at planlægge kapaciteten og organiseringen i sundhedsvæsenet.
I et netop publiceret videnskabeligt studie har forskere fra England og USA analyseret data vedrørende den aktuelle
forekomst og prognose af stroke i EUlandene samt den forventede udvikling
i landenes økonomi og befolkningernes
alderssammensætning. Studiet viser, at

der i 2017 var 1,1 millioner personer i EU
med et førstegangs-stroke, 9,5 millioner
som lever med følgerne efter stroke,
460.000 dødsfald pga. stroke samt 7 millioner tabte sunde leveår.
Når forskerne så spoler tiden frem til
2047, estimeres det, at der sker en beskeden stigning i antallet af nye strokes,
svarende til tre procent, og en betydelig
stigning i antallet af patienter, som lever
med følgerne efter stroke – en stigning
på hele 27 procent eller næsten 2,6 millioner mennesker. Omvendt forventes

Denne klumme bygger på
følgende kilde:
Wafa HA, Wolfe CDA,
Emmett E, Roth GA,
Johnson CO, Wang Y.
Burden of Stroke in Europe.
Thirty-Year Projections of
Incidence, Prevalence,
Deaths, and DisabilityAdjusted Life Years. Stroke
2020;51:2418–2427.

det, at antallet af dødsfald efter stroke
vil falde med 80.000 per år, ligesom antallet af tabte leveår vil blive reduceret
med en tredjedel.
Studiet giver også et bud på, hvordan
udviklingen vil blive specifikt i Danmark: Her forventes en meget begrænset stigning i antallet af nye stroke, men
en væsentlig stigning i antallet af personer, som lever med følgerne efter stroke,
ca. 22.000, et uændret antal dødsfald og
15.000 færre tabte sunde leveår.
Konklusionen er således, at stroke også
i de næste årtier vil udgøre et meget væsentligt sundhedsproblem i EU-landene.
Der vil dog ske nogle store ændringer i
de krav, som sundhedsvæsnet vil blive
mødt med, idet den bedre overlevelse
efter stroke vil betyde, at antallet af personer, som lever med følgerne efter
stroke, vil stige betydeligt. Med denne
udvikling følger også et stigende behov
for, at samfundet generelt og sundhedsvæsenet i særdeleshed kan medvirke til
at sikre, at årene efter et stroke bliver
gode år, og at komplikationer og senfølger efter stroke forhindres eller i det
mindste afhjælpes.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

Et begivenhedsrigt år
2019 var et begivenhedsrigt år i Hjernesagen: Efter nogle økonomisk hårde år er det lykkedes at
rette op på foreningens økonomi i det år, der også markerede sagens 25-års jubilæum, år ét med
en ny direktør – og et farvel til landsformanden efter 19 års engagement i sagen.
Af Ulf Joel Jensen

Hjernesagens repræsentantskabsmøde
blev i år på mange måder et specielt et
af slagsen. Eksempelvis blev mødet
udsat i flere måneder, før det endelig
kunne afvikles i slutningen af august i
coronaepidemiens skygge. Med håndsprit og behørig afstand mellem deltagerne, som på grund af epidemien var
mødt frem i færre antal, end vi er vant
til i foreningen.
Og så satte det selvfølgelig også sit præg
på mødet, at det var den afgående
landsformand Lise Beha Erichsens sidste efter 19 år i sagens tjeneste.

År ét med ny direktør
I sin mundtlige beretning for 2019 slog
Lise Beha Erichsen fast, at året var det
første med foreningens direktør, Birgitte
Hysse Forchhammer, ved roret. Og at
den dengang nye direktør fik sig lidt af
en ilddåb ved sin tiltrædelse den 1. januar 2019. For 2018 var et hårdt år for
foreningen, og direktørens hovedopgave var således fra dag ét at stabilisere
foreningens økonomi.
”Det var ikke en sjov opgave for en ny direktør. Der skulle træffes og gennemføres mange tunge beslutninger om besparelser – en medarbejder blev opsagt,
og foreningens lejemål reduceret,” fortalte Lise Beha Erichsen i sin beretning.
Men som regnskabet på side 29 i dette
blad viser, lykkedes operationen: Hjernesagen kom ud af 2019 med et særdeles fornuftigt resultat. Langt hen ad
vejen skyldes overskuddet på 1,6 mio.
kr. øgede arveindtægter, men regnskabet afslører også færre udgifter for foreningen i forhold til tidligere år.

Lise Beha Erichsen fik – til sin egen store overraskelse – overrakt Hjernesagens Ærespris 2020.

StrokeLinjen og jubilæum
2019 var også året, hvor Hjernesagen
modtog en stor bevilling fra TrygFonden til at åbne et helt nyt rådgivningstilbud med tilhørende vidensunivers om
stroke. StrokeLinjen åbner først officielt
til oktober i år, men det store arbejde
med at udarbejde ansøgning foregik sidste år.
Og så var 2019 ikke mindst året, hvor
Hjernesagen kunne fejre sit 25-års jubilæum. Det blev blandt andet markeret
med et jubilæumsskrift, som gik ud til

alle medlemmer – men også, og ikke
mindst, fejret med en lang række lokale
arrangementer og festligheder.
”Tak til alle jer i de lokale bestyrelser.
Tak fordi I orker og tak til alle de andre
aktive ude lokalt. Uden jer – ingen Hjernesagen,” lød det fra Lise Beha Erichsen,
inden hun afsluttede sin beretning med
at understrege, at selvom det er vemodigt at vide, at det nu er slut med hendes
lange arbejde i foreningen, så er hun
tryg på foreningens vegne: Hjernesagen
står et godt sted.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020
Hjernesagens nye landsformand er et engageret menneske. En venlig, dannet person med et vidtforgrenet netværk, som spænder over mange brancher og langt ind på den politiske scene. Han beklæder
et væld af bestyrelsesposter i egne og andres virksomheder, elsker sit arbejde, håber at gøre en forskel
– og holder først rigtigt fri, når han sejler rundt i sin 60 år gamle træjolle. Med dette lille portræt siger vi

Velkommen til den
nye landsformand
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Tue Byskov Bøtkjær er venligheden
selv, som han tager imod Hjernesagens
udsendte i sin private bolig i centrum af
København. Smilende og afdæmpet udstråler han mest af alt en slags mildt
overskud, som han sidder bag sit skrivebord og forklarer om baggrunden for,
at han nu har valgt at engagere sig i
Hjernesagens arbejde som ny landsformand for foreningen.
Ifølge hovedpersonen selv handler det
ikke så meget om, hvorfor han gør det,
som det handler om, hvorfor han dog
ikke skulle gøre det:
”Jeg tror, det er noget, jeg har med fra
barnsben: En indstilling til, at de, som
har et overskud i livet, engagerer sig i
verden omkring sig. Jeg er vokset op i
små samfund i Jylland, og der var det
sådan, det var: De voksne omkring os,
som havde overskuddet til det, engagerede sig i alt fra det lokale fjernvarmeværk over spejderne til musikskolen”,
forklarer han.

At gøre en forskel
Tue Byskov Bøtkjær har da også selv
mange års erfaring med frivilligt arbejde: Han har blandt andet tidligere
været formand for Det Centrale Handicapråd. Han er bestyrelsesmedlem i
Dansk Stalking Center, medlem af bestyrelsen for Hans Knudsen Instituttet,
som driver værksteder for mennesker
med handicap, han sidder i bestyrelsen
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Hjernesagens afgående landsformand, Lise Beha Erichsen, corona-hilser på den nyvalgte landsformand, Tue Byskov Bøtkjær.

for Vanførefonden og har i det hele taget
beskæftiget sig bredt med handicapområdet.
”Det er ikke, fordi jeg har hverken hjerneskade eller handicap tæt inde på livet
selv. Men det er noget, jeg personligt
føler, der er værd at arbejde med – og et
sted, hvor jeg mener, jeg kan være med
til at gøre en forskel; hvor jeg kan bidrage med noget. Som nævnt er jeg engageret i Hans Knudsen Instituttet.
Hans Knudsen var præst og havde mottoet, alle har ret til et arbejdsliv. Heri ligger implicit, at alle også har noget at
bidrage med – og det har jeg taget til
mig”.

Foreningen skal vokse lokalt
Professionelt har han beklædt ledelsesposter på forskelligt niveau i virksomheder i flere forskellige brancher,
ligesom han har mange års erfaring fra
bestyrelsesarbejde og som virksomhedsejer. Han er engageret i kulturlivet,

i modeverdenen, restaurationsbranchen og investeringsverdenen – og må i
det hele taget siges at spænde bredt.
Man kunne også være fræk og sige, at
det hele stritter lidt i alle retninger, men
der er faktisk en fællesnævner, siger den
nye landsformand:
”Kodeordet er udvikling, og det har det
været i hele min karriere. Det er det, jeg
gør – og det er også det, jeg tror, jeg kan
bidrage med i Hjernesagen.
I hele mit arbejdsliv har jeg været med
til at udforske, hvor vi står, hvor vi gerne
vil hen og så identificere, hvordan vi
kommer derhen. Jeg er meget bevidst
om, at jeg altid står på skuldrene af
andre, som har ydet en enorm indsats –
jeg er altid en del af en evolution, og det
er jeg meget ydmyg overfor”, understreger han.
Tue Byskov Bøtkjær er også ydmyg
over for sin kommende opgave i Hjerne-

sagen. Derfor er han tøvende over for at
udpege områder, hvor der skal sættes
ind. Men:
”Der er et stort lokalt engagement i Hjernesagen, og det, synes jeg, er meget
spændende og noget, som rummer et
stort potentiale. Hvordan videreudvikler vi den lokale opbakning til foreningen, så vi får endnu flere medlemmer?
Det vil jeg meget gerne være med til at
udforske”.

Et stort og levende netværk
Et andet iøjnefaldende kendetegn ved
den nye landsformand er hans vidtforgrenede netværk: Det er helt sikkert for
meget at påstå, at han kender Gud og
hvermand, men tager man det guddommelige ud af ligningen, så nærmer vi os
næsten sandheden: Hans netværk er
kolossalt, både i Danmark og i udlandet,
og det dækker både det politiske system, kulturlivet og erhvervslivet. Det er
opbygget gennem arbejdet – og baserer
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sig på det faktum, at han er et søgende
menneske med mange forskellige interesser.
”Mit talent er, at jeg stort set altid kender
nogen, som er dygtigere på et område,
end jeg selv er. Jeg har altid rakt ud efter
andre for at blive klogere – og jeg har aldrig oplevet at blive afvist, netop fordi
min tilgang er, at du helt sikkert kan
lære mig noget. Men et netværk passer
ikke sig selv – det skal plejes, og det er
jeg meget bevidst om: Mit netværk bliver først levende, hvis jeg taler med
folk”, forklarer Tue Byskov Bøtkjær.

Hårdt arbejde og tysk techno
Det skinner formentlig igennem, at Hjernesagens nyslåede landsformand er et
menneske med mange jern i ilden. Ikke
desto mindre har han efter eget udsagn
aldrig oplevet at være personligt stresset. Sandsynligvis fordi hans arbejdsliv
er glædesdrevet, men ikke desto mindre
styret med effektiv selvdisciplin: Hos
Tue Byskov Bøtkjær går arbejdet altid
forud for fornøjelsen.

”Det er den måde, jeg overskuer tingene
på: Ved at være disciplineret. Jeg siger
aldrig ja til en fredagsøl, hvis der stadig
er uløste arbejdsopgaver på mit bord –
og jeg ærgrer mig ikke engang over at
skulle sige nej. Det er sådan set meget
enkelt”, siger han.
Så foreningen har altså fået sig et engageret, glædesdrevet og disciplineret
menneske ved roret. En landsformand
med en udtalt kulturel side: Han er bestyrelsesmedlem i Copenhagen Opera
Festival, han er en ivrig læser, går i teateret og til ballet. Men landsformanden
er også en mand med mange facetter:
Eksempelvis holder han meget af at gå
til tyske technofester – og så har han
siden barndommen været en ivrig sejler. Derfor har han for nylig investeret i
en 60 år gammel, gennemrestaureret fiskerjolle, som han nyder at sejle rundt i
havnen med.
”Det er nok min eneste sådan rigtige fritidsinteresse. Når jeg er på båden, så
holder jeg rigtigt fri”, slutter Tue Byskov
Bøtkjær.

Kort om
Tue Byskov Bøtkjær
Født i 1968. Uddannet Cand.scient.adm. fra RUC i 1995. Har beklædt forskellige ledende stillinger
i en række virksomheder – bl.a.
Schultz Koncernen, Purup-Eskofot,
Viking Life-Savings Equipment,
Foss og Kirkbi. Han er selv engageret i bl.a. modeindustrien, restaurationsbranchen, investeringsvirksomheder og kulturlivet.
Har beklædt og beklæder stadig bestyrelsesposter i en lang række
NGO’er – bl.a. Dansk Stalking Center, Copenhagen Opera Festival,
Cannabis Danmark (der arbejder
for medicinsk cannabis produceret
i Danmark) og Hans Knudsen Instituttet. Siden 2020 landsformand i
Hjernesagen.
Tue Byskov Bøtkjær er ugift og har
ingen børn.

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

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

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

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

Send din ansøgning til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

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

Sådan behandler vi din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende og ud
fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Du må forvente en sagsbehandlingstid på ca. en måned, fra vi får
din ansøgning med alle de nødvendige
informationer, som beskrevet ovenfor, til
du får skriftligt svar.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe
til Hjernesagens sekretariat på
tlf. 36 75 30 88.
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Ny hovedbestyrelse
i Hjernesagen
En ny landsformand, et nyt medlem og to genvalg til hovedbestyrelsen var facit af de
delegeredes valghandling på dette års repræsentantskabsmøde i Vejle.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Landsformand Tue Byskov Bøtkjær
blev valgt til ny landsformand i Hjernesagen. Tue træder dermed ind i hovedbestyrelsen som et såkaldt eksternt
medlem og præsenteres i et længere interview på side 24-26 her i bladet.
Næstformand Jens Martin Sletting
Hansen var ikke på valg og fortsætter
dermed som næstformand. Jens Martin
har siddet i hovedbestyrelsen siden
2018 som eksternt medlem og blev sidste år valgt til næstformand.
Peter Bork var ikke på valg og fortsætter dermed som eksternt medlem af hovedbestyrelsen. Peter blev valgt ind i
2019.

Britta Friis Kostending var heller ikke
på valg i år. Hun blev valgt til hovedbestyrelsen i 2019 og er desuden kasserer
i den lokale Hjernesagsforening i Greve.
Jonna Jørgensen var ikke på valg i år
og fortsætter dermed sit arbejde i hovedbestyrelsen. Jonna blev valgt til hovedbestyrelsen i 2019 og er næstformand i den lokale Hjernesagsforening i
Fredericia.
Flemming Frederiksen opnåede genvalg i år. Flemming blev valgt til hovedbestyrelsen i 2019 efter tidligere at have
været suppleant. Flemming er desuden
formand for den lokale Hjernesagsforening i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø.

Jens Barfoed var heller ikke på valg i år
og fortsætter dermed som medlem af
hovedbestyrelsen. Jens er bestyrelsesmedlem i den lokale Hjernesagsforening
i Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, LyngbyTaarbæk, Rudersdal og Furesø.
Rose Brusen opnåede genvalg til hovedbestyrelsen. Rose er formand for
den lokale Hjernesagsforening i Guldborgsund og har siddet i hovedbestyrelsen siden 2018.
Vibeke Fjelsted er nyvalgt medlem af
hovedbestyrelsen. Vibeke er desuden
bestyrelsesmedlem af den lokale Hjernesagsforening i Fredericia.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020
På årets repræsentantskabsmøde i Hjernesagen vedtog et enigt repræsentantskab
en politisk udtalelse med et meget klart budskab:

Danmark har brug for en national
handleplan på strokeområdet!
Af Ulf Joel Jensen

”Stroke er den største årsag til handicap
blandt voksne, og det er en sygdom, som
kan have meget store omkostninger for
den ramte og familien omkring. Samtidig er det en sygdom, som har enorme
omkostninger for samfundet som helhed – alene på sundhedsområdet koster
apopleksi vores samfund omkring to
milliarder kroner årligt,” indleder Hjernesagens nyvalgte landsformand, Tue
Byskov Bøtkjær.
Derfor er han ikke overraskende meget
tilfreds med det meget stærke politiske
budskab, repræsentantskabet sender
med deres udtalelse: Det er på høje tid,
at Danmark får en landsdækkende
handleplan med klare målsætninger for
det samlede strokeområde – akkurat
som man kender det fra andre alvorlige
sygdomme, som fx kræft og demens.

Øget fokus på forebyggelse
”Hvert år rammes 12.000 danskere af
apopleksi. Mange får midlertidige eller
varige men i form af bl.a. lammelser og
nedsat evne til at kommunikere. Hos
flere rammes den sociale adfærd og de
mentale funktioner. Og det betyder, at
mange efter behandling på hospitalet
har behov for genoptræning og social
hjælp i landets kommuner. Derfor har vi
brug for en sammenhængende plan, der
bl.a. sikrer, at man har adgang til den
samme høje kvalitet i behandling og rehabilitering, uanset om man bor på Frederiksberg eller på Falster,” supplerer
Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse
Forchhammer.
Hjernesagen lægger op til, at en national
handleplan for stroke både skal indeholde mål for forebyggelse, behandling
og rehabilitering. For selvom det på

mange måder går rigtigt godt i Danmark, så er der stadig behov for forbedringer hele vejen rundt.
60 procent af alle stroke skyldes således
faktorer, som kan forebygges. De væsentligste risikofaktorer er forhøjet
blodtryk og hjerteflimmer, men også velkendte livsstilsfaktorer som inaktivitet,
overvægt, rygning og alkohol øger risikoen for at få et stroke.

Et ensartet tilbud på tværs
af landet
Handleplanen bør også indeholde konkrete mål for behandling. I Danmark er vi
langt fremme, når det gælder den akutte
behandling af stroke. Men selvom vi bor
i et lille land, så er der stadigvæk for
store forskelle mellem landsdelene på
det behandlingstilbud, man modtager.
Disse forskelle skal udlignes, ligesom
der skal arbejdes målrettet på at øge befolkningens viden om symptomer på et
stroke – og hvordan man skal agere,
hvis man oplever disse symptomer.

Også når det gælder rehabiliteringen, er
der alt for stor forskel på det tilbud, man
får på tværs af landet. Derfor ønsker
Hjernesagen, at der indføres bindende
kvalitetsstandarder for rehabiliteringen. Og i halen på disse skal der indsamles data, som gør det muligt at holde øje
med, om man lever op til standarderne.
Der skal ligeledes opstilles mål for arbejdet med at sikre, at mennesker med følger efter en apopleksi fortsat kan
opretholde et selvstændigt liv – om muligt med en tilknytning til arbejdsmarkedet. Endelig mener Hjernesagen, at
det samlede forløb med stroke bør organiseres på en måde, så den enkelte borger oplever et sammenhængende og
samarbejdende system, der sætter borgeren i centrum.
Repræsentantskabets udtalelse er
sendt til relevante ministerier, politikere
og embedsmænd i Folketinget, kommunerne og regionerne. Hele udtalelsen
kan findes på hjernesagen.dk.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

Årsregnskab 2019
Resultatopgørelse
Indtægter
Tilskud, gaver og arv
Formålbestemte tilskud og gaver overført fra tidligere år
Hensættelse til formålsbestemte aktiviteter i kommende år
Kontingentindtægter
Indtægtsskabende aktiviteter
Mening og Meistring
Intern projektstyring
Erhvervspartnerskaber
Finansieringsindtægter, netto

2019
6.535.876
2.116.844
-2.482.615
1.695.180
499.394
0
382.450
89.625
235.833

2018
3.698.369
2.204.755
-2.116.844
1.631.003
437.044
12.764
206.672
0
0

Indtægter i alt

9.072.587

6.073.763

Udgifter
Støtte til apopleksi- og afasiramte
Oplysnings- og indtægtsskabende aktiviteter
Kursus- og undervisningsaktiviteter samt møder
Afskrivninger
Diverse aktiviteter
Fællesomkostninger
Udgifter i alt

1.711.882
1.191.658
66.799
36.521
8.185
4.343.409
7.358.454

1.080.191
2.098.167
62.017
36.521
56.197
5.346.785
8.679.878

Resultat før interne tilskud

1.714.133

(2.606.115)

420.369
(490.168)
(69.799)

543.034
(420.369)
122.665

1.644.334

(2.483.450)

31/12 2019
52.667
108.411
6.279.372

31/12 2018
95.957
144.932
6.090.039

Anlægsaktiver i alt

6.440.450

6.330.928

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

526.147
3.457.908

274.661
1.883.825

3.984.055

2.158.486

10.424.505

8.489.414

6.758.551
2.972.783
693.172

5.114.217
2.537.213
837.984

10.424.505

8.489.414

Bestyrelsens disponering af interne tilskud:
Hensat primo
Hensat ultimo
Årets resultat
Balance
Aktiver
Deposita
IT-Invisteringer
Driftmidler og inventar
Værdipapirer

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Klausulerede midler
Gæld
Passiver i alt

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold
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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.

Region

Hovedstaden
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Bornholm, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø, Nordsjælland,
København og Frederiksberg er:
Jens Barfoed, tlf. 22 46 29 16
E-mail: jens.barfoed@hjernesagen.dk
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Albertslund, Høje Taastrup,
Rødovre, Brøndby, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk,
Tårnby og Dragør er:
Britta Friis Kostending, tlf. 53 64 48 46
E-mail: britta@hjernesagen.dk

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

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.
Kontakt formanden for nærmere
information.
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Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Formand: Vivi Sørensen
Tlf. 29 91 53 09
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneskadede og pårørende har åbent den første tirsdag i måneden kl. 18-22. Der
er fællesspisning og kaffe. Sted: Ressourcevejens lokaler på Kommunikationscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne.
Pris: Kr. 30.
Pårørendegruppen mødes den 3.
tirsdag i måneden kl. 19-21. Sted:
Ikke fastlagt endnu, da Blomstercaféen er lukket.
Yderligere oplysninger samt tilmelding til arrangementer
Kontakt Arne, tlf. 27 63 11 52.

Hjernesagen i Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø
Formand: Torben Nielsen
Tlf. 29 45 27 12
E-mail:
gladsaxe-gentofte@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10-13. Aktiviteter med afspænding/gymnastik,
fællessang med klaverakkompagnement, frokost og socialt samvær. Tilmelding til Aase Rasmussen, tlf. 44 98
30 80, eller formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 2860
Søborg (over for Netto). Alle er velkomne. Der er enkelte ledige pladser.
Bemærk: Sidste gang før jul er tirsdag den 15. december (julefrokost).
Vi fortsætter igen fra tirsdag 5. januar 2021.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 29. oktober kl. 19.00-21.30
Offentligt møde med Anders Langballe, som fortæller om det at være
ramt af stroke og tiden efter. Anders

LANDET RUNDT
Langballe er kommunikationschef i
Danske Handicaporganisationer.
Sted: Telefonfabrikken, Fællesrummet, Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Der afholdes muligvis en spændende
udflugt senere på efteråret, afhængig
af bl.a. corona-situationen.
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.
Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende. Yderligere oplysninger samt tilmelding til
Anni Andersen, tlf. 24 21 67 73.
Skolen for Apopleksiog 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.
Find os på Facebook: Hjernesagen København og Frederiksberg.
Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Søndag 11. oktober kl. 13-17
Søndagsmøde, hvor vi fejrer cen-

LANDET RUNDT
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trets fødselsdag. Eddie Skoller kommer og optræder for os. Han vil fortælle om sit liv som entertainer og
synge nogle af sine dejlige sange for
os. Vi starter med lidt godt at spise.
Bemærk: Vi slutter tidligere end sædvanligt. Da vi regner med, at der kommer mange til dette arrangement, vil
det være muligt kun at deltage i underholdningen, da vi ikke kan være så
mange til spisning. Pris: Kr. 100. Hvis
man kun deltager i underholdingen,
er prisen kr. 50. Tilmelding: Var 30.
september til formanden.

Pris: Kr. 60 for kaffe og middagsmad.
Drikkevarer kan købes billigt. Tilmelding hos formanden.

쎲 8. november kl. 13-17
Tre på Stribe (Bertel Abildgaard,
Henrik Strube og Lars Krarup) gentager succesen fra sidste år og spiller og
synger for os i anledningen af Spil
Dansk Ugen. Der serveres lidt god
mad. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Senest
30. oktober til formanden.

Arrangementer afholdes, medmindre
andet er nævnt, på Rønnevangs alle
5, 3400 Hillerød

쎲 Søndag 13. december kl. 13-16
Julefrokost med dejlig mad og lidt
underholdning. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Senest 3. december 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
Faste aktiviteter
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. Som noget
nyt kan du slibe sten til smykker og
lignende. Videostuen og netcaféen
står til fri afbenyttelse. Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hillerød.

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.
Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Nordsjællands Hospital hver fredag
kl. 14.15-15.00. Sted: Nordsjællands
Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund. Pris: Kr. 2.000 for 40
lektioner. Tilmelding: Til formanden.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 29. oktober kl. 10-18
Løvfaldstur. Vi skal besøge Samlermuseet Thorsvang. Pris: Kr. 200 inkl.
frokost og entré. Tilmelding: Senest
15. oktober til formanden.
쎲 Søndag 22. november
kl. 12.30-17.00
Vi fejrer Viemosegårds 29-års fødselsdag. Pris: Gratis for brugere med
ledsager. Tilmelding: Senest 12. november til formanden.
쎲 Søndag 20. december
kl. 12.30-17.00
Julefrokost. Pris: Kr. 200. Tilmelding: Senest 10. december til formanden.
쎲 Lørdag 23. januar kl. 15-21
Vinylaften. Pris: Kr. 200. Tilmelding:
Senest 12. januar 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
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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.
Møder foregår mandage 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 følgende datoer: 18. oktober, 15. november og 20. december.
Sted: Mødested er ved Vandtårnet
ved Englandsvej.
Yderligere information fås hos formanden eller hos Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Mandag 14. september
Banko.
Mandag 28. september
쎲 Frokost og aktiviteter.
Mandag 19. oktober
쎲 Fællesmøde med Høreforeningen. Underholdning. Pris: Pris og
traktement oplyses senere.
Mandag 26. oktober
쎲 Foredrag.
쎲 Mandag 9. november
Banko.
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쎲 Mandag 23. november
Underholdning med Hvide Sokker.
쎲 Mandag 7. december
Julemiddag.
쎲 Mandag 4. januar
Nytårskur.

Region

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

Hjernesagen i Greve
og Høje Taastrup
Formand: Tina Nielsen
Tlf. 42 31 40 49
E-mail: greve@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes første
tirsdag i måneden kl. 17-20 i Greve
Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve,
medmindre andet er nævnt.
Tilmelding senest søndagen før kl. 20
på vores Facebook-side ”Hjernesagen
Greve” under begivenheder eller til
formanden. Der er kaffe/te, og
øl/vand kan købes for kr. 10. Smørrebrød til kr. 25 bestilles ved tilmelding.
Pris: Kr. 25-75 alt efter arrangement.
Pårørendegruppe. Vi mødes efter
behov. Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Kr. 10 for
kaffe/te, sandwich kr. 35. Tilmelding
og yderligere information: Kontakt
formanden eller se på Facebook.
Hjernegymnastik Smart-Træning.
Perioden 5. september til 30. april.
Hold 53 i samarbejde med Karlslunde
IF. Specielt hold for personer med
sen-hjerneskade. Fysisk træning: Balance, koordination og styrke efter
behov. Socialt samvær. Vi deltager
hver gang. Sted: Karlslunde Skole i
gymnastiksalen, Karlslunde Landevej
22B. Pris: Kom og prøv. Medlemskab
derefter kr. 750 for den ramte. Pårø-
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rende/hjælper gratis. Tilmelding: På
www.kifgymnastik.dk eller kontakt
formanden.
Infomedlemsmøde i Høje-Taastrup
Vi laver et info/medlemsmøde, hvor
alle er velkommen til at komme og
hilse på os. Info følger på mail og Facebook. I kan også kontakte formanden.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Lørdag 3. oktober kl. 10-15
Temalørdag i år om kost ved diætist
Pia Gronemann. Efter hjernesund frokost har vi behov for at bevæge os
lidt. Ballroom fitness ved Sine
Nordbo. Sted: Greve borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.
쎲 Torsdag 12. november
kl. 15.00-17.30
Foredrag: Livet med en hjerneskade
ved Kenneth Kinastowski. Dette arrangement er i samarbejde med Hjerneskadeforeningen Midtsjælland.
Sted: Greve borgerhus, Greveager 9,
2670 Greve.Pris: Kr. 25 inkl.
kaffe/kage. Tilmelding: Tirsdag 10.
november kl. 12.
쎲 Lørdag 21. november kl. 13
Julefrokost. Buffet, kaffe/risalamande og dans til levende musik. Info
følger. Sted: Gersagerparken selskabslokaler. Tilmelding: Kontakt
formanden.
쎲 November/december
1-dags juletur til Lübeck. Info følger.
Kontakt formanden.
쎲 Tirsdag 1. december kl. 14-20
Juleafslutning. Gløgg og æbleskiver.
Pris: Kr. 20. Tilmelding: Søndag 29.
november kl. 20.
쎲 Tirsdag 5. januar kl. 17-20
Nytårskur med lidt mad, kransekage
og bobler. Info følger. Tilmelding:
Søndag 3. januar kl. 20.
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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.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 8. oktober kl. 16-18
Foredrag ”Oceans of Hope” med
Tine Perlt.
쎲 Torsdag 22. oktober kl. 16-18
Foredrag ”Jydedrengen, der blev
politiinspektør” ved Erling Christensen.
쎲 Torsdag 5. november kl. 16-18
Bankospil.
쎲 Lørdag 21. november kl. 12
Julehygge. Bemærk: Torsdag 19. november er flyttet til denne dag, lørdag
21. november.
쎲 Torsdag 7. januar kl. 16-18
Nytårsbobler og hygge.

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 Cen-
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tret, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk.
Der er elevator, følg blot pilen.

쎲 Tirsdag 24. november
Julehygge med æbleskiver og gløgg.

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.

쎲 Tirsdag 8. december
Spil om pakker. Max 25-30 kr. pr.
pakke.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.

쎲 Tirsdag 12. januar
Nytårsgalla med champagne og
kransekage.

Hjernesagen
i Kalundborg
Formand: Villy Hald
Tlf. 61 11 05 70
E-mail: kalundborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Både ramte og pårørende mødes
onsdage i ulige uger kl. 15-17 på Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 55,
4400 Kalundborg. Pris medmindre
andet er anført: Kr. 15.
Vi har ikke fastlagt aktiviteter for efteråret, men planlægger fra gang til
gang. Alle er velkommen til at ringe
til formanden.

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: Strøbyhjemmet, Rolighedsvej
37, 4671 Strøby kl. 13. Pris for kaffe
og kage: Kr. 15. Bus nr. 251 fra Køge
mod St. Heddinge, stoppested Æblevej, lige efter Dagli’Brugsen.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Tirsdag 13. oktober
Banko.
쎲 Tirsdag 27. oktober
Banko.
쎲 Tirsdag 10. november
Spisning til Mortens aften.

쎲 Torsdag 10. december
Juletur til Polen.

Med henvendelse angående programmet eller andet:
Kontakt næstformanden:
Gitte Krogh, tilf. 31983958.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden

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

Hjernesagen i Ringsted
Formand: Gurli Jakobsen
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: ringsted@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mødested, hvis intet andet er
nævnt: Vesterled, Fredensvej 9, 2.
sal, Benløse, 4100 Ringsted.
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Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 8. oktober kl. 15-17
Hyggeeftermiddag. Sted: Hyldegården, Hyldegårdsvej 42 1. sal,
4100 Ringsted.
쎲 Torsdag 29. oktober kl. 15-17
Hyggeeftermiddag. Sted: Hyldegården, Hyldegårdsvej 42 1. sal,
4100 Ringsted.
쎲 Torsdag 29. oktober
Verdens apopleksidag. Sted: ”Ringstedet”, Klosterpark Allé 10,
4100 Ringsted.

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
roskilde-lejre@hjernesagen.dk eller
til Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18, senest kl. 20 søndagen før. Der bestilles
kaffe og 2 stk. smørrebrød til kr. 30,
som betales kontant.
Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Kontakt formanden
for oplysninger vedrørende netværkscaféen eller se lokal hjemmeside.
Afasicafé
Afasicafe afholdes andet halvår, hvis
forholdene tillader. Kontakt formanden for mere information.
Aktiviteter efterår/vinter
Da vi ikke på nuværende tidspunkt
ved, hvilke arrangementer og aktiviteter det vil være muligt at afholde,
må I holde jer orienteret på vores lokale hjemmeside.

34 • Hjernesagen nr. 4 2020

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 efterår/vinter
쎲 Onsdag 14. oktober kl. 18
Spisning og sang og musik ved Frede
og Kurt.
쎲 Torsdag 22. oktober kl. 12
Tur til Menstrup kro med spisning
og revy. Pris: Kr. 300. Tilmelding: Senest 20. september til formanden.
쎲 Onsdag 28. oktober kl. 18
Spisning og foredrag ved Carsten
Egeø Nielsen om pigerne på Sprogø.
쎲 Onsdag 11. november kl. 13
Løvfaldstur ud i det blå. Vi får kaffe
og kage undervejs. Pris: Kr. 100.
Tilmelding: Senest 1. oktober til
formanden.
쎲 Onsdag 25. november kl. 18
Spisning og banko.
쎲 Onsdag 9. december kl. 18
Juleafslutning. Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 1. december til formanden.
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쎲 Onsdag 6. januar kl. 18
Nytårskur. Vi hygger os med spisning. Derefter er foreningen vært
med boblevand og kransekage samt
kaffe og kage.

Motionscafé hver mandag kl. 14.3015.30 med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og brød. Pris pr.
gang: Kr. 10 for motion og kr. 10 for
kaffe og brød. Ingen tilmelding, mød
bare op.

Region

”Skibet”. 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, og hør om tidspunkter og pris.

Syddanmark
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Formand: 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. 1921. Alle pårørende er velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos formanden eller Annegrethe Borring,
tlf. 24 91 33 60.

Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø
Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mandegruppen. Madlavning for
finere mænd den anden torsdag i
måneden 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
søndagen før.
Bemærk: Der er lukket i december.

Netværks- og samtalegruppe for pårørende den sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.30. 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 efterår/vinter
쎲 Tirsdag 27. oktober kl. 19.30
En aften med Trine Gadeberg, alias
kviknissen Pyt fra Nissebanden i Nissernes ø. Hun kommer og underholder med sang og musik. Kom og vær
med til en hyggelig aften. Pris: Kr. 125
inkl. kaffe og kage. Tilmelding: Senest
24. oktober til Elise, tlf. 22 52 91 63,
eller Anette, tlf. 50 87 10 70.
쎲 Torsdag 5. november kl. 17
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens Bowlingcentret, Korsvangcentret, Korsvang i Assens. Pris: Mad og drikke
samt sko for egen regning. Tilmelding: Senest 1. november til formanden.
쎲 Fredag 27. november kl. 17
Juleafslutning med fællesspisning
og pakkespil. Vi mødes til vores traditionsrige julefællesspisning med
pakkeleg. God mad, snak og højt
humør. Husk en lille gave til pakkelegen til max 30 kr. Pris: Kr. 50 til mad
og drikkevarer. Tilmelding: Senest
20. november til formanden.
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Til alle arrangementer overholder vi
myndighedernes anvisninger om
Covid-19.
Der tages forbehold for ændringer.
I den “gule” folder, på hjemmesiden og
på Facebook kan du læse mere. Ret til
ændringer forbeholdes.

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen
Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 75 32 23 54 - 23 30 61 54
E-mail: billundvarde@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 2. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
været med før og vil deltage, så ring
til formanden.
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 efterår/vinter
쎲 Torsdag 8. oktober kl. 18
Vi starter med at spise sammen.
Kl. 19 får Visens Venner i Kjellerup
ordet. De vil underholde med musik.
Sted: Huset Hovborg, Lindevej 7A,
6682 Hovborg. Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 6. oktober til Inger, tlf. 75
32 27 01, eller formanden.
쎲 Mandag 30. november kl. 15
Julemøde. Vi lytter til musik. Vi får
gløgg, æbleskiver og kaffe. Vi kommer alle med en lille pakke, som der
bliver trukket lod om. Sted: Vestermarkskirken, Nymarksvej 3, 7200
Grindsted. Tilmelding: Senest 27. november til Inger, tlf. 75 32 27 01, eller
formanden.

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

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

Hjernesagen
i Esbjerg og Fanø
Formand: Mette Vibeke Kristiansen
Tlf. 41 67 57 43
E-mail: esbjerg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter Esbjerg
Samtalegrupper tirsdage i ulige
uger kl. 14.30-16.30. Kaffe og brød:
Kr. 25. Pårørendegruppe sidste
torsdag i måneden kl. 16-18. Sted:
Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
Gratis træning på ETAC
Tirsdage kl. 14-16
Fredage kl. 12-14
OBS: Vi forbeholder os ret til at aflyse
arrangementer pga. corona-situationen. Vi håber, at arrangementerne
kan gennemføres, ellers hører I nærmere.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Søndag 11. oktober kl. 12
Søndagsmiddag. Sted: Restaurant
Stausø, Klintingvej 204, 6854 Henne.
Pris: Foreningen giver kr. 50 til
maden.
쎲 Fredag 6. november kl. 14.30
Pakkefest. Husk gaver à ca. kr. 20
pr. person. Sted: Vindrosen.
Pris: Kr. 25 for gløgg og æbleskiver.
쎲 Tirsdag 10. november kl. 17.30
Mortensaften. Sted: Næsbjerghus,
Krovej 7, 6800 Varde. Pris: Foreningen giver kr. 50 til maden, derefter er
prisen kr. 130.
쎲 Søndag 29. november kl. 12
Julefrokost i Skads Forsamlingshus.
Sted: Skads byvej 54, 6705 Esbjerg Ø.
Pris: Kr. 150.
쎲 Tirsdag 4. februar kl. 16
Generalforsamling. Sted: Vindrosen.
Foreningen er vært med kaffe og
brød.
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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.

Hjernesagen
i Haderslev og Tønder
Formand: Lis Ernlund Mastrup
Tlf. 22 50 42 98
E-mail:
haderslev-toender@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi mødes den første og anden
onsdag i måneden kl. 19.00-21.30
(medmindre andet er anført).
Samvær og kreative aktiviteter. Sted:
VSU, Bygnaf 14 i gården, 6100
Haderslev. Gratis kaffe og kage.
Gerne tilmelding til formanden.
Vigtigt: Beløb for deltagelse i de
forskellige aktiviteter bedes overført
til konto i Nordea reg.nr. 2450
kontonr. 8975 838 367.
Hammelev Sport-genoptræningglad motion
Hver torsdag kl. 17-20 fra sep-maj i
Hammelev Hallen, Hammelev Bygade
28A, 6500 Vojens. Motionscenter,
gymnastik, kegler og boccia.
Efterfølgende spisning. Pris: Kr. 150
pr. år. Tilmelding til formanden.
Bemærk: Opstart efter ferie er
24. september.
Pårørendegruppe. Sted: VSU, Bygnaf
14, 6100 Haderslev. Ring og hør mere
hos Kirsten, der træffes efter kl. 16 på
tlf. 40 73 11 08.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag 7. oktober kl. 19

36 • Hjernesagen nr. 4 2020

Banko. Tag en pakke med til kr. 25.
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쎲 Onsdag 14. oktober kl. 19
Hygge.

Hjernesagen
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn

쎲 Onsdag 4. november kl. 18
23-års fødselsdag. Pris: Kr. 70. Tilmelding: Til formanden.

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

쎲 Onsdag 11. november kl. 19
Hygge.

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.

쎲 Søndag 22. november kl. 14
Vi kører i en skov og samler ind til
jul. Sted: Vi mødes ved Sundhuset.
Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22 82 44 18.
쎲 Onsdag 25. november
Vi laver juledekorationer. Sted:
Hjort Lorenzen center, 6100 Haderslev.
쎲 Onsdag 2. december kl. 18
Julefrokost. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Til formanden.
쎲 5.-6. december
Juletur til København med bus.
Pris: Kr. 1.400.
Tilmelding: Til formanden.
쎲 Onsdag 9. december
Gløgg og æbleskiver.
쎲 Fredag 1. januar kl. 13
Mødes i Dyrehaven. Tag kaffe/kage
med. Sted: Nørskovgårdsvej 24,
6100 Haderslev.
쎲 Onsdag 13. januar kl. 18
Grønkål, flæsk, pølser, hamburgerryg. Pris: Kr. 70. Tilmelding: Til formanden
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Støt Hjernesagen
Konto 3129 - 3350130640,
MobilePay 85727
eller www.hjernesagen.dk

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 i Kolding
Formand: Ved redaktionens afslutning var der ikke valgt en ny formand

Hjernesagen i Vejle
Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

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

Region

Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Horsens, Hedensted og Silkeborg, Odder, Århus, Favrskov, Samsø
og Skanderborg, Herning og IkastBrande, samt Ringkøbing-Skjern er:
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97
E-mail: jonna@hjernesagen.dk
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Holstebro, Struer og Lemvig,
Norddjurs, Syddjurs og Randers er:
Vibeke Fjelstrup, tlf. 60 46 89 46
E-mail: vibeke@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Herning
og Ikast-Brande
Formand: Jens Bilberg
Tlf. 42 18 51 48
E-mail: herning@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til alle aktiviteter på grund
af sikkerhed. 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: Juleferie fra 17. december
til 21. januar.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 8. oktober
Netværksmøde med gruppearbejde
omkring emnet vedligeholdelsestræning. Tilmelding: Til formanden.
쎲 Torsdag 22. oktober
Efter kaffen besøger vi tekstilmuseet. Tilmelding: Til formanden.

LANDET RUNDT
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쎲 Torsdag 5. november
Bankospil. Pris: Pr. plade kr. 10. Tilmelding: Til formanden.

Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg

쎲 Torsdag 19. november
Kim viser os, hvordan man laver juledekorationer. Tilmelding: Til formanden.

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

쎲 Torsdag 3. december
Deltagerne fortæller om deres barndomsjul. Tilmelding: Til formanden.
쎲 Torsdag 17. december
Juleafslutning. 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
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.

Faste aktiviteter
Café i Hedensted.
Tirsdage kl. 15-17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted.
Hyggeaftener.
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19-21. Sted: ASV, Nørrebrogade 38 a, 8700 Horsens. Pris:
Kr. 25 for kaffe og kage. Tilmelding
senest 2 dage før til formanden.
Har du nogle idéer/ønsker til aktiviteter, så er du velkommen til at kontakte formanden. Kommende idéer/
arrangementer vil blive delt på Facebook.
Det er dyrt at sende breve ud. Send
jeres e-mailadresse til
horsens-hedensted@hjernesagen.dk
– så kan vi kontakte jer pr. mail. Vi behandler e-mailadresserne fortroligt,
og de bliver ikke videregivet.

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

Hjernesagen i Odder
Formand: Aage Poulsen
Tlf. 23 96 27 21
E-mail: odder@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi mødes 3. onsdag i hver måned kl.
13.30-15.30 i Klubrummet, Aktivitetshuset, Ålykkecentret i Odder, hvis
ikke andet er nævnt. På møderne serveres der kaffe/te med kage for kr.
25. Tilmelding senest 3 dage før til
formanden.
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Bemærk: Det er usikkert, om vi kan
disponere over det sædvanlige lokale
i Aktivitetshuset. Vi kan tidligst få oplysninger om lokalefordelingen i oktober.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag 21. oktober kl. 13.30-15.30
Under planlægning.
쎲 Onsdag 18. november
kl. 13.30-15.30
Under planlægning.
쎲 Onsdag 16. december kl. 12-16/17
Julefrokost med pakkeleg. Husk at
medbringe en pakke og egne drikkevarer. Pris: For mad m.m. er maksimalt kr. 150. Endelig pris oplyses ved
tilmelding.
쎲 Onsdag 16. januar kl. 13.30-15.30
Under planlægning.
쎲 Onsdag 17. februar kl. 13.30-15.30
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Foreningen inviterer på
kaffe/te med kage.

Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern
Formand: Asger Sig Lauridsen
Tlf. 22 23 02 54
E-mail:
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Samlingssted for senhjerneskadede
og deres pårørende. Vi mødes til kaffe
med brød og det planlagte program.
Ændringer kan forekomme, se hjemmesiden. Medmindre andet er anført,
er prisen kr. 30. Sted: RingkøbingSkjern Medborgerhus, Herningvej 7a,
6950 Ringkøbing.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Tirsdag 13. oktober kl. 14-16
Møde. Under planlægning.
쎲 Tirsdag 27. oktober kl. 14-16
Møde. Under planlægning.
쎲 Tirsdag 10. november kl. 14-16
Møde. Under planlægning.
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쎲 Tirsdag 24. november kl. 14-16
Møde. Under planlægning.
쎲 Tirsdag 8. december kl. 14-16
Møde. Under planlægning.
쎲 Tirsdag 12. januar kl. 14-16
Møde. Under planlægning.

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg
Formand: Lars Spliid Nielsen
Tlf. 26 99 64 11
E-mail: aarhus@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Cafémøde i Århus kl. 14-17 den sidste tirsdag i måneden. Ramte og pårørende er velkomne. Sted: Folkestedet,
Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.
Cafémøde i Favrskov kl. 15.30-18.00
den første onsdag i måneden. Ramte
og pårørende er velkomne. Se programmet i lokalaviserne. Sted: In
Side, Dalvej 1, 8450 Hammel.
Cafémøde i Skanderborg kl. 15-17
den anden onsdag i måneden. Ramte
er velkomne. Sted: Medborgerhuset,
Vestergade 14 A, 8660 Skanderborg.
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Hjernesagen
i Brønderslev
Formand: Jens Erik Larsen
Tlf. 20 21 82 13
E-mail:
broenderslev@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé, kreative aktiviteter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede på følgende mandage kl. 16-18: 16. november og 18. januar. Sted: Grønningen,
Bredgade 55, 1. sal, 9700 Brønderslev. Medmindre andet er anført.
Træningsgrupper
Træningsgrupper i både Brønderslev
og Dronninglund er indstillet indtil videre. Følg med på Facebook eller på
hjemmesiden.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Mandag 19. oktober kl. 16
Kør-selv-udflugt til Lille Vildmose.
Endelig pris opgives på Facebook. Tilmelding: Til formanden.
쎲 Mandag 7. december
Juleafslutning/julearrangement.
Nærmere vedr. sted, program og pris
følger senere.

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

Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø

Vi har ikke fastlagt andre aktiviteter
end cafémøderne, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan
coronaen vil ramme os.

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

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

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 af gangen, hvilket vil fremgå
af Frederikshavn Lokalavis.

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

LANDET RUNDT
Hjernesagen i Hjørring kan stadig
ikke komme ind på skolen, hvorfor vi
ikke har mulighed for at afvikle foreningens arrangementer eller gennemføre værkstederne.
Bliver der igen mulighed for at
komme ind på skolen vil bestyrelsen
via mail, Facebook eller den lokale
presse meddele, at nu går vi i gang
igen.
Har du spørgsmål, kan du ringe til
Merete, tlf. 29 89 15 61, eller frmanden

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland
Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: jammerbugt@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Pårørendegruppe er sat på stand-by
indtil efterårsferien.
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: CKU-Himmerland, Vestre Boulevard 15A, 9600 Aars. Pris: Kr. 20 for
kaffe og brød. Kontaktperson: Nanna,
tlf. 29 65 17 33.
Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og pårørende
Mødetidspunkt den første tirsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 6,
9460 Brovst. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og pårørende
Mødetidspunkt den tredje tirsdag i
måneden fra kl. 14-16.
Sted: Frivillighuset, Bredgade 39,
9490 Pandrup. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 22. oktober kl. 18
Ålegilde. Nærmere besked, når tiden
nærmer sig.
쎲 Fredag 27. november kl. 18
Julefrokost. Der serveres lækker

LANDET RUNDT
mad, og der er spil om medbragte
gaver. Vi har levende musik. Nærmere besked, når tiden nærmer sig.
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Hjernesagens bisiddere
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen,
tlf. 20 33 66 16.

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 Morsø,
Thisted, Skive og Viborg

Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild

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

Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: mariagerfjord@hjernesagen.dk
Møder og arrangementer, hvis intet
andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Pris: Kr. 65 inkl.
en let anretning, kaffe/te og kage. Tilmelding og spørgsmål: Kontakt Linda,
tlf. 98 33 73 80, eller Vibeke på sms,
tlf. 20 33 66 16.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 22. oktober kl. 17
Madlavning under ledelse af Birthe
Jensen. Sted: Bælum Skole. Pris: Kr.
65. Tilmelding: Senest 5. oktober til
Lene, sms til tlf. 21 93 66 64, eller
Linda, tlf. 98 33 73 80/30 26 73 80.
쎲 Torsdag 12. november kl. 10
Præsentation af hjælpemidler ved
firmaet Bjørn Nielsen, Arden. Sted:
Rosengårdscentret i Oue. Pris: Kr. 65.
Tilmelding: Senest 5. november til
Lene, sms til tlf. 21 93 66 64, eller
Linda, tlf. 98 33 73 80/30 26 73 80.
Onsdag 9. december kl. 17
Julefrokost. Sted: Rosengårdscentret i Oue. Pris: Kr. 200. Tilmelding:
Senest 2. december til Lene, sms til
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.

Faste aktiviteter
Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned. Medmindre andet er
nævnt, mødes vi på Støberigården,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 5. november kl. 12.30
Løvfaldsfest med spisning. Husk en
pakke til pakkespil. Sted: Støberigården. Pris: Kr. 125 inkl. drikkevarer og
kaffe. Tilmelding: Senest 2. november
til formanden.
쎲 Torsdag 3. december kl. 12.30
Julefrokost med amerikansk lotteri. Sted: Støberigården. Pris: Kr.
125 inkl. drikkevarer. Tilmelding: Senest 1. december til formanden.
Hjernesagens bisidder
i Skive og Thisted
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59

Husk din
medicin
- og hjælp
andre imens
Læs mere på
drugstars.com,
find app’en i din
app-store eller se
instruktionsvideo
på Hjernesagen.dk
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Hjernesagen i Aalborg
Formand: Bruno Christiansen
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: aalborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Universitetshospital Syd.
Bemærk: Vi træffes ikke i skoleferierne.
Arrangementer, hvis intet andet er
anført
Sted: Borgmester Jørgensens Vej 2 B,
9000 Aalborg. Tilmelding skal ske til
Anna Grethe, tlf. 24 80 36 61, eller til
Arne, tlf. 28 13 60 55.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Tirsdag 27. oktober kl. 18.30
Hyggeaften med spisning.
Tilmelding: Senest 22. september.
쎲 Lørdag 21. november kl. 14
Julefrokost. Kom med godt humør,
så vi kan få en hyggelig dag.
Sted: Lejbjerg centret, Sonjavej 2,
9000 Aalborg. Tilmelding; Bindende
tilmelding senest 14. november.
쎲 Søndag 25. januar kl. 14
Generalforsamling.
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