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MAN TALER SÅ
MEGET OM MANGEL
PÅ VARME HÆNDER
OG NÆRVÆR, MEN
DET ER IKKE EN
M A N G E LVA R E PÅ
VEJLEFJORD
Citat patient

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder
genoptrænings- og rehabiliteringsophold
til patienter, der efter et stroke ønsker en
målrettet træning i optimale og trygge
rammer.
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Tema om Hjernesagens
repræsentantskabsmøde
Læs om landsformandens beretning om et
helt særligt år, ikke bare i Hjernesagens,
men i hele verdens historie. Om et fornuftigt regnskabsår, om vores politiske arbejde for at få vedtaget en strokeplan, om
det kommende kommunalvalg – og se den
nyvalgte hovedbestyrelse på side 18 – 25

Forsidefoto: Hjernesagen

“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 2021
15. oktober
Kulturnat
Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer holder sammen med vores ambassadør
Lotte Heise et oplæg om musik og hjernen på
Center for Hjerneskade i København

25. oktober
Der åbnes for salg af Hjernesagens
juleskrabekalender.
Mere info følger på hjemmesiden

25. oktober
Hovedbestyrelsesmøde

25. – 29. oktober
Højskoleophold på
Rude Strand Højskole
Arrangeret i samarbejde med Hjernesagen

29. oktober
World Stroke Day markerer
StrokeLinjens etårs fødselsdag
Det bliver blandt andet fejret med en gallapremiere på Hjernesagens dokumentarfilm,
Tilbage på sporet, i København

9. november
Hjernewebinar om hjernetræthed
Med neuropsykolog
Frederik L. Dornonville de la Cour.
Tilmelding og yderligere info på hjemmesiden

3. december
FN’s internationale handicapdag
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

Det er fantastisk
at mødes igen
Hvor er det dejligt at kunne se andre mennesker
rigtigt i øjnene igen. At kunne hilse på folk med et
håndtryk og give et kram til dem, man har savnet.
Det var vi mange, der oplevede på årets repræsentantskabsmøde, som netop er overstået, mens jeg
skriver de her ord. Det var et godt møde, synes jeg
– ikke mindst fordi vi fik taget nogle vigtige beslutninger, som jeg er helt sikker på kommer til at gøre
en forskel. For Hjernesagen, men også for mennesker i det hele taget, som har stroke tæt inde på
livet. Et enigt repræsentantskab vedtog hovedbestyrelsens udspil til en handleplan, som indeholder tre primære indsatsområder:
En national strokehandleplan – vi er i skrivende
stund næsten i mål med et færdigt udkast til en
sammenhængende strokeplan. Det er på høje tid,
at vi får en sådan plan, som kan være med til at
sikre ens behandling og ens rehabilitering uanset,
hvor i landet man bor. Men den indeholder også
forslag til et mere struktureret forebyggelsesarbejde og et ambitiøst mål om at nedbringe antallet
af strokes i Danmark med ti procent. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde med de største faglige
kompetencer på en lang række områder, og når det
sidste punktum er sat, skal den ud at vandre politisk. Den skal præsenteres for de relevante ministre, den skal rundt blandt alle partier på
Christiansborg, i regionerne og i alle kommunerne.
Vores håb er, at politikerne på Christiansborg vil
overtage projektet og vedtage en national plan
med veldefinerede standarder og klare mål for en
sammenhængende indsats for mennesker, der bliver ramt af stroke.
Og så er det i øvrigt meget vigtigt at huske på, som
det også blev pointeret på repræsentantskabsmødet, at Hjernesagen ikke kun er en forening for
mennesker med stroke: Selvom dele af planen,
nemlig forebyggelse og tidlig behandling, er målrettet strokeområdet, så vil alle mennesker med
erhvervet hjerneskade have gavn af de bindende
standarder på rehabiliteringsområdet, som planen
også lægger op til.
Plan for Hjernesagens indtjening. Hjernesagen
kom ud af 2020 med et godt, økonomisk resultat –
trods det, at mange af vores normale aktiviteter,

som skaber økonomisk overskud i foreningen, blev
aflyst eller begrænset af corona. Det er naturligvis
meget glædeligt og i sig selv tilfredsstillende. En
meget stor del af vores overskud sidste år skyldes
arv. Det er i sig selv meget glædeligt og noget vi arbejder målrettet med at styrke. Men vi er også
nødt til at supplere vores indtægter med midler fra
andre kilder, så vi står stærkere i de år, som ind
imellem vil komme, hvor der tilfalder os færre
midler fra arv. Derfor arbejder vi også med at øge
antallet af mikrodonationer til foreningen – fx gennem fødselsdagsindsamlinger på sociale medier,
med at øge antallet af medlemmer – særligt institutionsmedlemmer samt med at styrke foreningens erhvervspartnerskaber.

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Arbejde med Hjernesagens struktur og udvikling
af de lokale foreninger. Det er et meget vigtigt område, som jeg personligt er stærkt optaget af. Vi
har været i gang siden sidste repræsentantskabsmøde, og jeg er fortrøstningsfuld. Arbejdet har naturligvis været påvirket af coronapandemien det
seneste års tid, hvor det ikke har været muligt at
mødes fysisk, men vi har fået analyseret området
og identificeret nogle steder, hvor vi skal sætte ind.
Og vi er sådan set allerede i arbejdstøjet: Der er
nedsat en lille arbejdsgruppe, som tager ud og
hjælper lokalforeningerne med at arbejde med
vores nye hjemmeside. Vi har fået midler,
som skal styrke oplevelseskulturen på
Et enigt repræsentantskab
tværs af landet – og dem omsætter vi til
vedtog hovedbestyrelsens
gavekort, så lokalforeningerne kan få
udspil til en handleplan, som
kickstartet deres aktiviteter her efter coindeholder tre
ronarestriktionerne er ophævet. Og
primære indsatsområder:
inden længe tager jeg fat på min rundtur
til regionerne, så jeg selv kan hilse på de
• En national strokelokale ildsjæle og få en bedre fornemhandleplan
melse af, hvordan landet ligger.
Det glæder jeg mig til. For som jeg indledte med at konstatere: Det er fantastisk
at kunne mødes igen. Jeg vil gerne slutte
denne leder af med at sige tak for mit første år som landsformand for Hjernesagen – og heldigvis ses vi nok lige om lidt.
Tue Byskov Bøtkjær,
landsformand i Hjernesagen

• Plan for Hjernesagens
indtjening
• Arbejde med Hjernesagens
struktur og udvikling
af de lokale foreninger
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KORT NYT
Mindre risiko for fald
efter stroke
Et ph.d.-studie på Hammel Neurocenter
har undersøgt bevægelsesmønstrene hos
strokepatienter for at finde en metode til
at mindske deres risiko for at falde. Særligt patienter med halvsidig lammelse er i
øget faldrisiko, når de rejser sig fra siddende stilling, og hidtil har man ikke haft
en tilstrækkelig god metode til at analysere patientgruppens bevægelsesmønster.
Det laver det nye projekt om på: Her har
man fundet frem til de parametre, som
hænger sammen med en øget faldrisiko
hos netop denne patientgruppe. Desuden
har man også fundet frem til, hvordan
man bedst muligt understøtter patienternes bevægelse, så risikoen for at falde minimeres.
”Projektet har givet viden om, hvilke biomekaniske parametre, der kan være relevante at undersøge hos patienter med

slagtilfælde og halvsidig lammelse. Denne
viden kan anvendes til at identificere patienter med øget faldrisiko, hvilket betyder, at den opfølgende rehabilitering kan
målrettes patientens individuelle behov,”

siger manden bag studiet, ph.d.-studerende Jakob Hansen.
Kilde: Region Midtjyllands
Hospitalsenhed Midt

Flere kan have gavn af trombektomi
En ny undersøgelse, som netop er blevet
publiceret i det anerkendte medicinske
tidsskrift Journal of American Medical

Association, viser, at der kan være rigtig
god effekt af at iværksætte trombektomibehandling selv til allersidst i det 24 ti-

mers-vindue, der er gældende i dag. Professor ved Bispebjerg Hospital og medlem
af Hjernesagens ekspertudvalg, overlæge
Hanne Christensen, siger til Neurologisk
Tidsskrift:
”Det er vigtig viden, for der er nok en fornemmelse af, at når man nærmer sig 24
timers-vinduet, så er løbet mere end kørt.
Men sådan behøver det altså ikke forholde sig, for undersøgelsen viser, at vi
ved scanning kan identificere patienter,
som vil have positiv effekt selv på et tidspunkt, som efter vores holdning vil være
for sent.”
Trombektomi er et indgreb, hvor man
fjerner blodproppen i hjernen via et kateter, og overvejelsen ved et sådan indgreb
er altid, forklarer Hanne Christensen, om
man risikerer at påføre større skade end
gavn. Men på baggrund af det nye studie
anslår hun, at der årligt er omkring 40 patienter herhjemme, hvor man med fordel
kunne være mindre tilbageholdende med
trombektomi.
Kilde: JAMA og Neurologisk Tidsskrift
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KORT NYT
Nyt Neurorehabiliteringshus
på vej i Glostrup
Grundstenen er nu lagt til det nye Neurorehabiliteringshus i Glostrup. Huset bliver
på 25.000 m2 og kommer til at danne
ramme om behandling og genoptræning
af patienter med skade på hjerne og rygmarv fra hele Østdanmark.
Neurorehabiliteringshuset kommer til at
rumme hele 125 sengepladser og skal
rumme alle livets aspekter fra ro og privatliv til snak og fællesskab – samtidig
med, at man skal kunne få den bedste behandling og genoptræning. Efter planen
skal huset stå færdigt i 2022.
Kilde: Rigshospitalet

Salt-alternativer kan forebygge stroke
Færre diabetespatienter får stroke
Personer med type 2-diabetes har en øget
risiko for også at få et stroke senere i livet.
Men et nyt dansk studie viser, at denne risiko faktisk er halveret hen over de sidste
20 år. Undersøgelsen fokuserer på, om
diabetespatienter får den rette forebyggende behandling i forhold til deres risiko
for at udvikle andre sygdomme, og alting
tyder altså på, at det går den rette vej.
Der er ikke sket nogen signifikant udvikling i antallet af personer, som får diagnosen atrieflimren, som ellers menes at
være den bagvedliggende årsag til helt op
til 25 procent af alle strokes. Og det leder
ph.d.-studerende Christine Gyldenkerne,
som står bag undersøgelsen, til at konkludere, at det er den forebyggende medicin,
som har en positiv effekt:
”Når vi ser en nedsat risiko for blodprop i
hjernen på trods af en uændret risiko for
atrieflimren og samtidig en stor stigning i
brug af medicin mod hjertekarsygdom,
tyder det på, at medicinen har været en
betydelig medvirkende årsag til den forbedrede prognose,” siger hun til Dagens
Medicin.
Kilde: European Society of Cardiology
og Dagens Medicin

Ny forskning, som netop er publiceret i
New England Journal of Medicine, viser,
at man kan reducere risikoen for et stroke
hos mennesker med forhøjet blodtryk og
personer, der tidligere har haft et stroke,
hvis de erstatter normalt salt med et alternativt saltprodukt med et lavere indhold af natrium.
Studiet er udført i Kina, hvor man inkluderede næsten 21.000 borgere fra i alt 600
landsbyer i projektet. De havde alle tidligere haft et stroke, og alle havde desuden

forhøjet blodtryk. Deltagerne blev inddelt
i en gruppe, hvor saltet i deres madlavning blev erstattet med et alternativ med
lavt indhold af natrium og en kontrolgruppe, som brugte almindeligt salt. Man
fulgte deltagerne i næsten fem år, og resultaterne er meget klare: Forskerne anslår, at i Kina alene kan 365.000 stroketilfælde forebygges hvert år, hvis man systematisk indfører et saltalternativ.
Kilde: New England Journal of Medicine
og Dagens Medicin

Kan hovedpine advare om stroke?
Muligvis, lyder det fra danske og russiske
forskere, som sammen har studeret ti års
data om hovedpine relateret til stroke.
Projektet blev præsenteret på European
Academy of Neurologys virtuelle kongres
tidligere i år, og det viser, at omkring 15
procent af alle strokepatienter oplever at
få samtidig hovedpine.
I studiet undersøgte man også, om patienterne oplevede at få hovedpine i op til
syv dage, inden de blev ramt af stroke – og
fandt en gruppe, som tilsyneladende oplever hovedpine som et tidligt advarselstegn. En af hovedforfatterne til studiet,
professor Jes Olesen fra Dansk Hovedpine
Center, understreger, at der ikke er grund

til at skræmme folk, men at fundet bør resultere i, at man er ekstra opmærksom på
nyopstået hovedpine, som varer ved i
flere dage, hos personer over 50 år.
Kilde: EAN Virtuel 2021

Støt
Hjernesagen
via MobilePay
Send dit
bidrag
til 85727
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En weekend
med både ro
og fuld fart
Hjernesagens weekendophold for ramte løb af stablen på Musholm ud til Storebælt i august i år
– og det var en stor succes med mange glade deltagere.
Af Ulf Joel Jensen
Foto: Hjernesagen

35 af Hjernesagens medlemmer deltog
midt i august i år i et weekendophold på
konferencecenteret Musholm ud til Storebælt, arrangeret af Hjernesagen.
Weekendens program henvendte sig
overvejende til ramte, men partnere var
også velkomne, og efter en begivenhedsrig weekend er det en træt, men tilfreds chefrådgiver i Hjernesagen, som
gør status:
”Jeg vil kalde weekenden for en succes.
Det er første gang, vi afvikler det her arrangement, så selvfølgelig er der ting, vi
vil overveje at gøre anderledes næste
gang. Men overordnet er vi meget tilfredse med, hvordan weekenden forløb,” siger Maja Klamer Løhr, der selv
deltog i opholdet. Hun uddyber:
”Gruppen af deltagere havde en fin størrelse: Der var nok til, at der var nogen at
snakke med for alle, men samtidig var vi
ikke så mange, at det blev uoverskueligt.
Oveni det havde vi en meget fin aldersspredning med deltagere i alderen fra
ca. 30 til over 80.”

Gode faciliteter for alle
Det særlige ved konferencecenteret
Musholm er, at det i meget høj grad er
indrettet efter mennesker med bevægelseshandicap. Der er gode værelser,

Uddrag af
deltagerevalueringerne:
Tak for en dejlig weekend.
Vi nød at være sammen med
jer!
Fantastisk weekend.
Dejligt med frit program –
mulighed for at gå til og fra.
Jeg kunne ønske mere
fagligt indhold, man kan
vælge til. Fx foredrag,
gruppe for pårørende eller
lignende.

hvor man uden problemer kan være,
også selvom man er kørestolsbruger. På
samme måde har Musholm meget fine
udendørs faciliteter, blandt andet med
stier ud i det smukke kystlandskab, der
let kan forceres med både rollator, elscooter og kørestol.
”Der er også mulighed for at komme helt
ned til vandkanten med en kørestol, og
der er omklædningsfaciliteter dernede.
Det er desværre ikke noget, som er ret
udbredt ved de danske kyster, så på
mange måder er stedet bare supergodt
indrettet,” siger Maja Klamer Løhr.
Weekendens program omfattede da
også både indendørs og udendørs aktiviteter. Konferencecenteret råder
blandt andet over en multihal, som – ligesom de øvrige faciliteter – er indrettet
efter, at personer med bevægelseshandicap kan deltage i forskellige former for
spil og lege, man kan køre med svævebane, køre i elektriske hockey-kørestole
mv.
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Gratis
medlemsrådgivning
34 10 20 30
Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
Skriv til rådgivningen via hjernesagen.dk
under Rådgivning og Personlig rådgivning.
Maja Klamer Løhr
Ansvarlig for
StrokeLinjen

Vibeke Lodberg
Socialrådgiver

Gitte Rasmussen
Sygeplejerske

Neuropsykologisk rådgivning
Elisabeth Maina
Korfitsen
Neuropsykolog
Tirs. kl. 9.30-11.30

Juridisk rådgivning
om forsikring og erstatning
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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Rum for refleksion
og tid til samtaler
”Noget af det, jeg synes, der lykkedes rigtigt godt, er, at vi havde flere deltagere
med, som har forholdsvis store handicap. For flere af deltagerne gjaldt det, at
det var første gang, at de prøvede at
være afsted uden deres partner, siden
de blev ramt. Jeg talte med mange, som
gav udtryk for, at det var rigtig godt at
være i en tryg ramme, hvor man får det
prøvet af – og bliver bekræftet i, at det
faktisk godt kan lade sig gøre,” fortæller
Maja Klamer Løhr og fortsætter:

”Det er vigtigt for ramte at mødes med
andre i samme situation. At have nogen
at spejle sig i og kunne drøfte sin situation – nogen som forstår, hvad man taler
om. Derfor er det vigtigt med rum til refleksion og tid til samtaler i løbet af
sådan en weekend – og vel at mærke, at

der er tid nok, så man også kan nå rundt
omkring nogle af de ting, som er svære i
livet.”
Nogle af de erfaringer, som skal tages
med videre er, at det for de fleste deltageres vedkommende er en rigtig god idé
at have en hjælper med på weekendopholdet. Desuden viste der sig at være en
udfordring med hjemmehjælpen – særligt omkring måltiderne: Hvis man er visiteret til eksempelvis et kvarters hjælp
omkring måltiderne, så slår tiden ikke
rigtigt til, når der venter en treretters
menu.
”Som jeg sagde indledningsvis, så er der
nogle detaljer, vi skal have arbejdet med
fremadrettet. Både os som arrangører
og konferencecentret har lært noget af
forløbet, for trods en tæt dialog mellem
os var der forhold, som først blev tydelige under weekenden. Men overordnet
synes jeg som sagt, at det har været en
stor succes. Det kan man da også se ud
af evalueringerne, hvor deltagerne har
været meget glade og tilfredse. Vi arbejder videre med konceptet og håber på,
at vi kan arrangere noget lignende til
næste år, hvor vi bliver endnu skarpere,”
opsummerer Maja Klamer Løhr.
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Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

Har du en
hjerneskade
eller
hjernerystelse?
Så få hjælp af vores specialister
til at komme videre.
Dialock® er et system vi har udvikl
udviklet
et til dig, der bruger Dr
Dropfodsskinne.
opfodsskinne.
Med et simpelt
p gr
g
greb
eb er det muligt
g at skifte din skinne over p
på ﬂer
ﬂere
e sko.
Det giver frihed i hver
hverdagen
dagen til at la
lave
ave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden
verrden fuld af muligheder
Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A
2300 Kbh. S
Telefon: (+45) 36 32 90 06
kontakt@cfh.ku.dk

Kontakt os for information eller se
s www
www.bjn.dk
.bjn.dk
–V
Vii vil så gerne dele vores viden
viden!
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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10 spørgsmål
til professoren
Overlæge ved Aarhus Universitetshospital Claus Ziegler Simonsen er netop blevet udnævnt til
klinisk professor ved Aarhus Universitet. Han forsker i behandling af blodpropper i hjernen, og
Hjernesagen har fanget den travle professor til 10 hurtige spørgsmål.
Af Ulf Joel Jensen
Foto: Region Midtjylland

Hvad går din forskning ud på?
”Min forskning har altid drejet sig om
behandling af blodpropper i hjernen. I
starten koncentrerede jeg mig meget
om billeddannelse og om forskellige muligheder for at udvælge de rigtige personer til behandling med hjælp fra
MR-skanninger. Senere begyndte jeg at
undersøge forskellige metoder til forbedring af behandlingsteknikken – fx
om man skulle bruge bedøvelse, når
man fjerner blodproppen i hjernen. I dag
er fokus mere på det, man kalder triagering – altså hvordan får vi fat i de relevante patienter, og hvordan sikrer vi, at
de kommer hurtigst muligt til rette behandlingssted? Aktuelt er vi i gang med
et studie, hvor vi undersøger, om det
giver de bedste resultater at sende patienten til nærmeste trombolyseafsnit –
eller helt fra starten sende dem direkte
her til Århus, hvor regionens mest specialiserede behandlingssted ligger.”

Hvordan kommer patienterne
til at mærke, at du nu er blevet
professor?
”Jeg havde for en del år siden en ledende
overlæge, som sagde, at når man er
ansat på et universitetshospital, så skal
man ikke bare gentage gårsdagens behandling; man skal i stedet for udvikle
nye behandlinger for morgendagens patienter. Så jeg håber selvfølgelig på, at

den akutte fase af sygdommen, så jo
flere, der ved, hvad stroke er – jo flere,
der ved, at man skal ringe 1 1 2, jo bedre.”

Hvorfor er det så vigtigt at
komme tidligt i behandling
efter stroke?

Professor Claus Ziegler Simonsen.

min forskning bidrager til, at vi får optimeret behandlingen af blodpropper i
hjernen, og at fremtidens strokepatienter får bedre og hurtigere behandling.
Samtidig er det jo også sådan, at et professorat afføder en vis opmærksomhed.
Og opmærksomhed om stroke er godt,
fordi det kan være med til at øge viden
om sygdommen, symptomer og hvad
man skal gøre, hvis man oplever symptomer. Tiden er en afgørende faktor i

”Når man får en blodprop i hjernen, opstår der en skade på det omkringliggende hjernevæv, fordi det ikke tilføres
ilt. Den skade vokser over tid, og derfor
handler det om at få sat behandlingen i
gang så hurtigt som muligt. Der er lavet
forskning i, hvor lang tid der må gå, fra
blodproppen opstår, til behandlingen
sættes i gang, og når det gælder trombolyse, altså en medicinsk opløsning af
blodproppen, har vi i dag et vindue på
4,5 timer fra blodproppen opstår. Hvis
man ikke er sikker på, hvornår blodproppen er indtruffet, fx hvis en person
vågner op med symptomerne, så kan vi
lave en MR-skanning og se på skaderne
i vævet, og i nogle tilfælde alligevel
starte en behandling op. Når det gælder
trombektomi, hvor man fjerner blodproppen via et kateter i blodårerne, så er
vinduet i dag 24 timer.”

Hvordan vurderer man, hvor
gammelt et stroke er med en
skanning?
”Det udspringer af det såkaldte Wake
Up-studie fra Tyskland, som vi her i
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Danmark også bidrog til. Det handler
om, at når man laver en MR-skanning,
så laver man faktisk flere skanninger:
Når en blodprop i hjernen opstår, så sker
der helt akut det, at diffusionen, altså
væskegennemstrømningen i cellerne, i
området falder. Over de næste timer
sker der det, at der opstår et ødem – dvs.
at cellerne omkring blodproppen begynder at gå i stykker. Med de forskellige MR-skanninger kan man dels
undersøge vandmolekylernes bevægelse – altså diffusionen, og undersøge
cellernes tilstand. På den måde kan man
få et ret præcist billede af, hvorhenne i
processen man befinder sig – og dermed
afgøre, om vi stadig kan nå at starte behandling i tide.”

Hvorfor kan det blive for sent
med behandling?
”Effekten af trombolyse aftager over tid
og generelt forsvinder den efter 4,5
timer. Derefter står man kun tilbage
med bivirkningerne, nemlig risikoen for
at få en hjerneblødning. Den positive effekt af trombektomi forsvinder også
over tid. Det er indtil nu kun undersøgt
op til 24 timer, men hvis patienten har
en forholdsvis lille skade på hjernen
efter 24 timer, kunne man sikkert godt
foretage en trombektomi efter de 24
timer. Det er bare ret mange patienter,
som stadigvæk har en tilstrækkelig lille
skade på hjernevævet efter så lang tid.”

Hvad skal der til, for at flere
kommer sig bedre efter stroke?
”Igen: Jo hurtigere, man kommer i gang
med behandling, jo bedre kommer man
sig. Der er også andre faktorer, som er
vigtige: Hvis folk er i god, forebyggende
behandling – både for at forebygge
stroke, men også for andre sygdomme –
så klarer man sig også bedre efterfølgende. Og endelig er det også sådan, at
hvis man bliver indlagt på et dedikeret
strokeafsnit på hospitalet efter den
akutte behandling, så kommer man sig
også bedre.”

Hvad er de vigtigste mål på
strokeområdet inden for de
kommende år?
”Jeg vil sige, at det er mere opmærksomhed på sygdommen. Nu har vi rig-

“

”Nej, det synes jeg ikke. Vi er generelt
rigtigt gode og langt fremme med den
akutte behandling herhjemme. Det er en
meget specialiseret behandling: Trombolyse foregår kun 11 steder i Danmark,
hvis man tæller Rønne med, hvor de varetager behandlingen i samarbejde med
Rigshospitalet. Trombektomi foretages
kun fire steder i Danmark.”

Vi er langt fremme siger du,
men hvor kan vi blive endnu
bedre herhjemme?
”Det er et rigtigt godt spørgsmål. Vi kan
i teorien naturligvis altid blive lidt hurtigere til at iværksætte behandlingen på
hospitalet, men der er klart størst gevinst at hente på det, vi kalder den præ-

Trombolyse er en
medicinsk behandling,
hvor en blodprop
i hjernen opløses.
Behandling skal startes
i løbet af de første
4,5 timer.
Trombektomi er et
kirurgisk indgreb, hvor
man med et kateter
fjerner en blodprop
i hjernen. Indgrebet skal
foretages i løbet af det
første døgn.

tigt gode og effektive behandlingstilbud
i form af trombolyse og trombektomi.
Begge dele er forholdsvis nye tilbud; i
Danmark indførte vi behandling med
trombolyse i 2004 og med trombektomi
i 2015. Vi fortsætter arbejdet med at forfine behandlingerne, men det allervigtigste fremadrettet bliver at informere
om sygdom, symptomer og behandlingsmuligheder.”

Er der nye behandlinger for
stroke på trapperne?
”Det er svært at forestille sig helt andre
måder at behandle sygdommen på. Som
sagt arbejder vi videre med at forfine behandlingen, og en af de nye ting, som er
på vej, er et nyt stof til trombolyse, som
er nemmere at administrere, fordi det
skal gives på én gang i stedet for som i
dag over en time gennem en pumpe.
Men den hellige gral på området hedder
neuroprotektion – altså et stof, som beskytter hjernecellerne, så de ikke dør.
Man har meget positive resultater i dyreforsøg, men det har hidtil ikke virket,
når man overfører det til mennesker.
Det vil man helt sikkert fortsætte med
at forske i, fordi det har så stort et potentiale – og fordi resultaterne i dyremodeller er så gode. Så er der også et
stort felt, som hedder præhospital diagnostik, hvor der fortsat vil ske forskning
og udvikling. I Danmark er vi heldige
med at have virkelig gode ambulancereddere og et rigtigt solidt præhospitalt
set up, så der har vi meget godt at bygge
på. Tænk hvis man allerede kunne stille
diagnosen og måske starte behandlingen allerede i ambulancen på vej til hospitalet – så kommer man hurtigere i
gang. Her i Århus forsker vi blandt
andet i, om man kan stille diagnosen
med en blodprøve, som bliver taget i ambulancen.”

“

Vi ved, der er forskelle på rehabiliteringen afhængig af, hvor i
landet man bor. Gør det samme
sig gældende, når det kommer
til den akutte behandling?

hospitale indsats. Altså det, der foregår
ude i samfundet. Vi skal have flere ind
hurtigere. Og der viser al forskning og
alle undersøgelser, at den vigtigste faktor er, at der er en anden person til stede,
når man får et stroke, så der er en til at
slå alarm. Det er svært at sørge for, men
hvis vi tænker lidt ud af boksen, så
kunne man måske begynde at spekulere i forskellige gadgets, der kan slå
alarm for en, hvis man udviser symptomer på et stroke. Jeg tror ikke, det for
alvor findes endnu – men det er da en
tanke.”
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Første år med
StrokeLinjen
Efter næsten et års drift i StrokeLinjen er det tid til en status. Det første år har – ligesom alt andet i
vores samfund – på mange måder været præget af coronatiden. Men ikke desto mindre kan vi sætte
to streger under, at StrokeLinjen på mange områder er lykkedes med rigtigt meget, og i det hele
taget er projektet kommet rigtigt godt fra land.

Den 29. oktober sidste år indviede Hjernesagen officielt det nye rådgivningstilbud med tilhørende vidensportal,
StrokeLinjen, som er støttet af TrygFonden. Mange vil sikkert huske, at det foregik midt under de hårdeste coronarestriktioner herhjemme, hvilket i sig
selv lagde lidt af en dæmper på det, der
ellers skulle have været en stor festdag
med gæster, pomp og pragt.
”Sådan en dag skal selvfølgelig være en
fest i sig selv, fordi et initiativ som StrokeLinjen fortjener, at vi fejrer det. Men
dagen tjener også til at skabe opmærksomhed om projektet, hvilket vi er helt
afhængige af: Det siger sig selv, at selv
det bedste rådgivningstilbud ikke har så
stor værdi, hvis ikke målgruppen kender til det. Derfor var det en ekstra stor
streg i regningen, at vi var nødt til at
nedskalere vores åbningsfest – og kun
kunne invitere et meget begrænset udsnit af pressen,” siger Hjernesagens
landsformand Tue Byskov Bøtkjær.
Helt præcist endte corona-regnestykket
med, at kun Hendes Kongelige Højhed

Kronprinsesse Mary med følge samt i
alt fem pressefolk kunne lukkes ind på
dagen. De sidste præciseringer i forhold
til restriktionerne kom på selve åbningsdagen, og det betød, at der skulle
tænkes hurtigt og sadles om i en fart.
Men ikke desto mindre endte det i en
særdeles succesfuld åbning. Med Kronprinsessen som frontfigur og stor hjælp
fra en række strokeramte familier fra
hele landet, som stillede op til interviews, endte dagen som et godt boost
for StrokeLinjen: Åbningen resulterede
i omkring 200 presseomtaler, tv-tid og
fin medvind til projektet fra starten.

StrokeLinjen er lykkedes
med meget
Forud for selve indvielsen var der dog
gået et halvt år med masser af benarbejde for at få etableret hele StrokeLinjens fundament. Der blev udarbejdet en
ny hjemmeside, og samtidig arbejdede
StrokeLinjens nye sundhedsfaglige rådgiver intensivt med at etablere et fagligt
netværk blandt nøglepersoner på først
alle landets strokeafsnit, siden kommu-

nernes hjerneskadekoordinatorer og allersenest på de kommunikationscentre, som arbejder med strokeramte.
”Det faglige netværk er helt afgørende
for vores arbejde med StrokeLinjen. Vi
har en klar målsætning om at nå de
ramte og pårørende tidligere i deres forløb med stroke, fordi vi ved, at man på
det tidspunkt ofte står med stor forvirring og mange spørgsmål. Der skal StrokeLinjen være et supplement til indsatsen på landets hospitaler, kommuner
og rehabiliteringscentre, og i den forbindelse giver det faglige netværk os adgang til de ramte og deres pårørende i de
første faser. Et andet mål for StrokeLinjen er, at det skal være en vidensbank for
alle, der vil vide noget om stroke og en
sparringsmulighed for fagpersoner – og
der er det naturligvis også afgørende at
have en tæt kontakt med dem,” forklarer Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer.
Efter cirka et års drift viser tallene, at
StrokeLinjen er lykkedes med meget:

Hvad kontakter folk StrokeLinjen om?
StrokeLinjen indeholder både tilbud om sundhedsfaglig-, neuropsykologisk- og socialrådgivning, og der er lidt forskelle
på, hvad der ligger bag ved folks henvendelser til de forskellige rådgivningsinstanser:
Socialrådgivning:
Genoptræning
Bolig og botilbud
Behandling
Pleje og støtte
Klage og dårlig dialog

Sundhedsfaglig rådgivning:
Problemer i hverdagslivet
Genoptræning
Bevægelse af kroppen
Medicin
Pårørende, boligsituation

Neuropsykologisk rådgivning:
Hjælpemidler (kognition)
Angst
Familierelationer
Depression
Behandling
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StrokeLinjens rådgivere: Fra venstre Elisabeth Maina Korfitsen, Maja Klamer Løhr, Gitte Rasmussen og Vibeke Lodberg.

Hjernesagens tidligere rådgivningstilbud var meget brugt, men nåede ikke ud
til alle dele af landet. Derfor er det ambitionen med StrokeLinjen at opnå en bredere geografisk dækning. Her kort før
årsdagen er der ganske vist stadig flest
brugere fra Region Hovedstaden, men
der er samtidig kommet markant flere
henvendelser fra Region Midtjylland,
Syddanmark og Sjælland til. Region
Nordjylland er også godt med, men det
er dog den region, hvor færrest borgere
kontakter StrokeLinjen.
Desuden har vi med StrokeLinjen et
ønske om både at nå ud til ramte og pårørende, og det er i meget høj grad lykkedes. Fordelingen af henvendelser fra
disse grupper er cirka 50-50, og desuden
modtager StrokeLinjen også henvendelser fra fagfolk. Det drejer sig typisk om
plejepersonale og hjerneskadekoordinatorer, som henvender sig på den ramtes vegne.
”Det er meget tilfredsstillende. Selvfølgelig kan vi nå bredere ud – og det er
også ambitionen. Men vi har haft en rigtig god start. Vores data viser også, at vi
i dag får henvendelserne meget tidligere
i forløbet end før – og det gælder særligt
for den sundhedsfaglige rådgivning: Her
kommer mere end halvdelen af alle henvendelserne i løbet af de første 12 måneder, efter borgeren er blevet ramt. Det

betyder, at vi er rigtig godt i gang med at
indfri vores mål om at nå ud til folk,
mens de er indlagt, eller lige efter de er
udskrevet,” siger Hjernesagens chefrådgiver Maja Klamer Løhr.

Anden fase i støbeskeen
Fremadrettet står det at skabe opmærksomhed om StrokeLinjen fortsat
meget højt på dagsordenen: Derfor skal
der også i den følgende tid arbejdes intensivt med pressen, med direkte annoncering og med målrettet kommunikation via det faglige netværk af medarbejdere på strokeafsnit, i kommunerne og på rehabiliterings- samt kommunikationscentre.
Samtidig viser erfaringerne bare fra i år,
at Hjernesagen har en god gennemslagskraft i pressen: Det eksklusive interview
med Prins Joachim og Prinsesse Marie i
Hjernesagens medlemsblad tidligere i år
affødte massiv interesse, masser af trafik på hjemmesiden og resulterede
endnu engang i mange omtaler i stort
set alle danske og adskillige udenlandske medier.
Helt aktuelt har vi i Hjernesagen lige
sendt en ansøgning til TrygFonden om
finansiering af projektets næste periode.
Her vil der, som allerede nævnt, være
særligt fokus på tre udsatte målgrupper.

”I StrokeLinjens anden fase vil vi iværksætte en særlig indsats for at nå ud til
ældre borgere, som bor alene. Vi ved, at
de kan være i risiko for at være socialt
isolerede, og at mange lever med en
frygt for, hvordan de skal få hjælp, hvis
de rammes af fx et stroke. Vi vil også fokusere på gruppen af midaldrende
mænd. De er i risikogruppen for at få et
stroke, men mange er enten ikke klar
over det selv, eller også vælger de at fortrænge dette. Endelig vil vi også starte
et særligt initiativ, som rækker ud mod
afasiberørte, fordi de har sværere ved at
få udbytte af fx traditionelle oplysningskampagner,” siger Birgitte Hysse
Forchhammer.
Herudover vil anden fase af projektet
bl.a. også byde på etablering af et helt
nyt, individualiseret digitalt rådgivningstilbud, kaldet Mit StrokeNet. Det er
et interaktivt rådgivningsunivers, som
skal forankres på Hjernesagens hjemmeside og fungere som et supplement
til den personlige rådgivning på telefon
og mail.
”Vi krydser fingre for, at TrygFonden
tager godt imod vores ansøgning og
også synes, det vil være værdifuldt at
støtte StrokeLinjens anden projektperiode. På den måde kan vi blive ved med
at videreudvikle tilbuddet og sikre, at
mange flere danskere får gavn af det,”
slutter Tue Byskov Bøtkjær.
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Med samtalestøtte flyder
samtalen lettere
Samtale er et vigtigt socialt instrument: Vi bruger den til at vise, hvem vi er, bevare relationen til andre
mennesker og være en del af et fællesskab. Rammes man af en hjerneskade, kan bare det at føre helt almindelige samtaler blive svært, og det kan gå ud over de sociale fællesskaber. Når man har svært ved at
kommunikere eller holde overblikket, kan samtalestøtte være en hjælp.
Af Emilie Borglind, logopæd og Maria Dalby Pedersen, logopæd, Kommunikationscentret i Hillerød

På Kommunikationscentret i Hillerød
har vi længe anvendt samtalestøtte. Vi
bruger SCA-metoden, som er udviklet af
Aphasia Institute i Canada, i arbejdet
med mennesker med afasi, der kan have
udfordringer med at tale og forstå. Overordnet handler samtalestøtte om at
anerkende og synliggøre den ramtes
tanker og følelser, så samtalen er ligeværdig, og den ramte føler sig mødt og
hørt, og får de mest optimale muligheder for at kunne udtrykke sig.
I en samtale med samtalestøtte anvendes forskellige kommunikationsværktøjer, eksempelvis skrevne stikord,
tegning, kropssprog og billeder. Værk-

”Jeg oplevede, at værktøjerne
støttede forståelsen, men
også fastholdt fokus i
samtalen, hvilket gjorde,
at Bente fik sagt mere”
Louise Bjergqvist Frisk, talekonsulent, som underviser
mennesker med talevanskeligheder efter hjerneskade.

tøjerne kan være med til at støtte den
ramtes forståelse, samtidig med at det
kan give struktur og sænke tempoet i
samtalen. Det gør, at begge parter får
mere ud af samtalen. Værktøjerne bruges også af den ramte til bedre at kunne
udtrykke sig. Det er dog vigtigt at have
for øje, at hovedansvaret for en vellyk-

Gode råd til
samtalestøtte
• Hold fokus og opmærksomhed på samtalen
• Stil kun ét spørgsmål ad gangen, og vær tydelig, når der
skiftes emne

”Jeg oplevede, at en pige
spurgte mig, hvorfor jeg
skiftede papir, efter at jeg
havde noteret stikord i
vores samtale. Jeg svarede,
at jeg skiftede papir, fordi
hun havde skiftet emne.
Efter vi er begyndt at bruge
værktøjerne, er hun blevet
mere skarp på at fortælle.”
Thora Heise Fjeldgren, talekonsulent, som underviser børn
med medfødt hjerneskade.

• Tjek løbende, om du har forstået det sagte korrekt

ket samtale og brugen af værktøjerne
ligger hos den raske samtalepartner.

• Giv den ramte god tid til at
formulere sig

SCA-metoder til nye målgrupper

• Hav god tålmodighed og
accepter pauser
• Sid ansigt-til-ansigt, når I taler
• Prøv at undgå baggrundsstøj
• Anerkend frustrationer, når
samtalen ikke lykkes.

Igennem vores arbejde som talepædagoger (logopæder) har vi oplevet, at
mennesker med forskellige følger efter
en hjerneskade har haft gavn af struktur og støtte i samtaler. Vi har derfor
længe været nysgerrige på, om tankegangen bag SCA-metoden kan udbredes
til andre mennesker med kommunikationsvanskeligheder, såsom kognitive
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Audiologopæd Bitten Folke Sveistrup i samarbejde med ergoterapeut Lene Reinhold Poulsen, begge fra Kommunikationscenteret i Hillerød.

eller udtalemæssige vanskeligheder
efter en hjerneskade.
Derfor har vi gennemført et projekt,
hvor vi undersøgte, om SCA-inspirerede
metoder også kan hjælpe andre målgrupper end afasiberørte til at få samtalen til at flyde lettere. Og det kan de!
I projektet deltog Kommunikationscentrets konsulenter fra forskellige fagområder, der til dagligt bl.a. arbejder med
mennesker med demens, kognitive vanskeligheder, stemme- og udtalevanskeligheder og ADHD/autisme. Konsulenterne blev undervist i værktøjerne og
anvendte dem i deres egen undervisning af mennesker med forskellige kommunikationsvanskeligheder i en periode på fire måneder.
Projektet viste, at samtalestøtte i høj
grad kan anvendes til mennesker med
andre typer af kommunikationsvanskeligheder end blot afasi. Vi erfarede, at
samtalestøtte gjorde det lettere for de

Kommunikationscentret i Hillerød
Artiklens forfattere arbejder på
Kommunikationscentret i Hillerød, der hjælper børn og voksne
med kommunikationsvanskeligheder til at få en forbedret kommunikation og livskvalitet.
Kommunikationscentret beskæftiger sig med områderne
hørelse, syn, tale, stammen, læsning, medfødte eller erhvervede
hjerneskader, neurologiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser. Kommunikationscentret
modtager borgere fra hele
Nordsjælland og de tilgrænsende
kommuner, og er desuden
VISO-specialister, der leverer
ydelser i hele landet.
Læs mere på deres hjemmeside:
www.kc-hil.dk

ramte at få udtrykt det, de ønskede, og
at samtalen blev langt mere struktureret.

Nøglen til fællesskabet
Vores erfaringer fra projektet peger
altså på, at mennesker med forskellige
typer af kommunikationsvanskeligheder kan få et positivt udbytte af samtalen ved at anvende de SCA-inspirerede
værktøjer. Både den ramte og samtalepartneren får mulighed for at få en mere
ligeværdig dialog, hvor begge parter kan
komme til orde og udtrykke tanker, følelser, holdninger m.m. Derfor forestiller
vi os, at værktøjerne kan være med til at
give bl.a. mennesker med hjerneskade
bedre mulighed for at deltage i samtaler
og sociale fællesskaber.
Er man pårørende til en person med en
hjerneskade, kan det være gavnligt at
overveje, hvordan man bedst kan støtte
samtalen, så den ramte kan udtrykke
sig så godt som muligt.
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Repræsentantskabsmøde 2021:
2020 var på mange måder corona-pandemiens år, men det var også et travlt år med indvielse af
StrokeLinjen, masser af mediearbejde og ekstra rådgivnings- og informationsopgaver.
Landsformanden bandt i sin mundtlige årsberetning knude på

Et helt særligt år
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Da landsformand Tue Byskov Bøtkjær
aflagde sin årsberetning på årets repræsentantskabsmøde var der naturligvis en enkelt ting, som var vanskelig
at komme udenom:
”2020 var et helt særligt år for alle danskere – ja, for hele verden. Også i Hjernesagen var det et begivenhedsrigt år,
selvom vi kun har haft få muligheder for
at mødes, efter corona for alvor ramte
landet i foråret og har præget vores hverdag helt frem til nu,” sagde Tue Byskov
Bøtkjær blandet andet indledningsvist.
Livet under corona-pandemien har for
mange været utrygt, men det har også
være en tid med nye opgaver, og i Hjernesagen var det en tid med øget travlhed: Rådgivning havde i flere måneder
udvidet sin åbningstid, der var brug for
en øget informationsindsats, og også på
det mere politiske plan blev der løbet
stærkt for at sikre, at vores medlemmer
ikke blev helt overset i en periode, hvor
dagsordenen på sundhedsområdet var
helt anderledes end normalt.

Synlig i mediebilledet
Restriktionerne i kølvandet på corona
har ramt mange familier økonomisk,
men Hjernesagen kommer faktisk fornuftigt ud af regnskabsåret:
”En væsentlig grund til det pæne resultat er store arveindtægter, men det skyldes også støtte fra fonde, privatpersoner og firmaer – en kærkommen og
uforudset støtte, som vi er dybt taknemmelige for,” forklarede landsformanden.
En meget væsentlig del af Hjernesagens
arbejde sidste år har drejet sig om Stro-

keLinjen. Først planlægning af tilbuddet,
siden indvielse og de første måneders
drift. Og det var en tilfreds landsformand, som så tilbage på den proces:
”StrokeLinjen er kommet rigtigt godt fra
start. Det er et godt nyt tilbud til alle, og
det er samtidig en meget vigtig del af
Hjernesagen, fordi projektet er med til at
sætte os som forening på den offentlige
dagsorden. Fx blev indvielsen af StrokeLinjen meget omtalt i medierne.”
Og det er også en generel tendens for
2020: Hjernesagen havde held til at få en
meget stor eksponering i mediebilledet.
Bl.a. brugte vi corona-tiden til aktivt at
gå ud med informationer via medierne,
og hen under sommer gav Prins Joachims stroke anledning til meget omtale
af sygdommen – og fordi Hjernesagen
står stærkt i mediebilledet generelt,
betød det også, at alle landets medier
brugte Hjernesagen, vores direktør og
hjemmeside som faglig kilde til at forklare om stroke generelt.

Tid til at se fremad
På sidste års repræsentantskabsmøde
startede processen med foreningens
struktur – og ikke mindst de udfordringer, vi har med at opretholde lokalforeningerne. Som med så meget andet har
corona også delvist spændt ben for det
arbejde, men landsformanden udtrykte
fortrøstningsfuldhed:
”Vi har fået kortlagt udfordringerne og
er i gang med at finde løsninger. Og nu
ser jeg frem til at komme ud i regionerne
og mødes med lokalforeningerne ansigt
til ansigt.”
Afslutningsvis lød det fra talerstolen, at
landsformanden er glad for, at det for
alvor nu er tid til at se fremad. Vi går en
interessant tid i møde med et kommende kommunalvalg, drøftelser om en
mulig fusion med Hjerneskadeforeningen, arbejdet for at få vedtaget en handleplan for stroke – kort sagt: Der venter
masser af spændende opgaver lige om
hjørnet!
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021

Årsregnskab 2020
Resultatopgørelse
Indtægter
Tilskud, gaver og arv
Formålbestemte tilskud og gaver overført fra tidligere år
Hensættelse til formålsbestemte aktiviteter i kommende år
Kontingentindtægter
Indtægtsskabende aktiviteter
Intern projektstyring
Erhvervspartnerskaber
Finansieringsindtægter, netto

2020
8.317.410
2.482.615
-3.657.729
1.745.995
336.869
619.233
92.000
266.479

2019
6.535.876
2.116.844
-2.482.615
1.695.180
499.394
382.450
89.625
235.833

10.202.872

9.072.587

2.753.923
991.581
53.867
36.521
3.154
4.329.164

1.711.882
1.191.658
66.799
36.521
8.185
4.343.409

Udgifter i alt

8.168.210

7.358.454

Resultat før interne tilskud

2.034.662

1.714.133

490.168
(585.932)

420.369
(490.168)

(95.764)

(69.799)

1.938.898

1.644.334

31/12 2020
78.710
71.891
8.516.242

31/12 2019
52.667
108.411
6.279.372

Anlægsaktiver i alt

8.666.843

6.440.450

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

399.641
5.160.646

526.147
3.457.908

Omsætningsaktiver i alt

5.560.287

3.984.055

14.227.130

10.424.505

8.697.449
4.243.661
1.286.020

6.758.551
2.972.783
693.172

14.227.130

10.424.505

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

Bestyrelsens disponering af interne tilskud:
Hensat primo
Hensat ultimo

Årets resultat

Balance
Aktiver
Deposita
IT-Investeringer
Driftmidler og inventar
Værdipapirer

Aktiver i alt

Passiver
Egenkapital
Klausulerede midler
Gæld
Passiver i alt

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold
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Repræsentantskabsmøde 2021:

Kommunalvalget
er lige om hjørnet!
Hjernesagen ruster sig til kommunalvalget. På årets repræsentantskabsmøde holdt Reinholdt Schultz, direktør i kommunikationsvirksomheden Mannov, et oplæg for de fremmødte om, hvordan man mest effektivt påvirker ens lokale byrødder. Og Hjernesagens landsformand lover støtte fra landsforeningen til de
lokale foreninger, som ønsker at deltage i valgkampen.
Af Ulf Joel Jensen

Formentlig er de fleste klar over, at Danmark skal til valg den 16. november i år.
Det er datoen for valg til landets kommuner og regioner – og Kommunalvalg
2021 er et vigtigt valg for Hjernesagen,
lyder det fra Hjernesagens landsformand, Tue Byskov Bøtkjær:
”Selvom vi i landsforeningen i meget høj
grad arbejder med et politisk fokus på
Christiansborg – og måske særligt på
henholdsvis Social- og Sundhedsministerierne, hvor landspolitikken for de
vigtigste områder for vores medlemmer
bliver udarbejdet – så er det trods alt
ude i landets regioner og kommuner, at
politikken omsættes til virkelighed. Forhåbentlig til effektiv behandling, til rehabilitering af høj kvalitet og til varmt
nærvær. Men i de tilfælde, hvor det viser
sig ikke at være tilfældet, så er det ofte
ude lokalt, at man kan skabe de hurtigste forandringer,” siger han.
Netop derfor venter der os en vigtig
valgkamp landet over. Og ikke mindst
en vigtig tid efter valget, hvor vi alle
sammen skal huske de folkevalgte på,
hvad det var, de lovede i valgkampens
hede.

Kort afstand til beslutningerne
På årets repræsentantskabsmøde inviterede Hjernesagen Reinholdt Schultz,
som er en erfaren lobbyist og kommunikationsrådgiver, til at give et grundkursus i kunsten at samarbejde med

Veje til lokal
indflydelse
Der er ifølge Reinholdt Schultz
fra Mannov flere veje at gå for at
få lokalpolitisk indflydelse. Noget
at det, han fremhæver som potentielt meget effektivt er ganske
enkelt at gå til den enkelte politiker med dit budskab. Giv dem et
ring, send en mail – opsøg dem i
valgkampen med et letforståeligt budskab. Husk på, at din sag
på en eller anden måde gerne
skulle kunne gavne deres eget
politiske projekt: Hvis de kan
vinde stemmer på at gøre det til
deres mærkesag, så stiger chancerne, for at de faktisk vil arbejde
med området, betydeligt.
Alternativt kan man gå via de lokale medier. Her er det vigtigt at
tænke i historier med helt konkrete cases, der er lette at forstå
og engagere sig i.
Til gengæld er de klassiske læserbreve meget mindre effektive,
siger kommunikationsrådgiveren – og han understreger, at det
i hvert fald ikke kan stå alene,
hvis man ønsker at få sin sag på
dagsordenen.

lokalpolitikere. Her forklarede han
blandt andet, hvorfor netop kommunalpolitikken er en af hans personlige favoritter:
”Kommunalpolitik kan være en meget,
meget vigtig adgang til at få stor indflydelse på beslutninger, som er helt tæt på
ens egen hverdag,” forklarede han
blandt andet.
Det er nemlig oftest lettere at påvirke
den lokale politiske proces end den tilsvarende proces inde på Christiansborg.
Afstanden fra politikeren til vælgerne er
simpelthen kortere, og få stemmer kan
flytte meget i en valgkamp – det kan
være hele forskellen på at blive valgt og
ikke-valgt. Som eksempel anførte Reinholdt Schultz blandt andet socialdemokraten Stefan Wolffbrandt, som ved
sidste valg blev valgt til Samsøs Kommunalbestyrelse med blot 20 personlige
stemmer.
Samtidig rummer flere af byrådene
rundt omkring i landet også flere kommunale konger og dronninger: I Århus
fik borgmester Jacob Bundsgaard eksempelvis mere end 20 procent af alle
afgivne stemmer i kommunen sidste år,
mens hans parti- og borgmesterkollega
fra Frederikshavn, Birgit Hansen, fik
hele 42,2 procent af alle afgivne stemmer deroppe. Der er flere eksempler af
samme skuffe rundt omkring i landet –
og pointen er, at når man kommer så
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Reinholdt Schultz fra Mannov forklarede om kommunal valgkamp på Hjernesagens repræsentantskabsmøde.

godt ud af valget, så er man i realiteten
også uhyre magtfuld i kommunen – og
dermed er vejen til ændringer på et område potentielt meget kort: Kan man få
Jacob i Aarhus eller Birgit fra Frederikshavn overbevist, står man meget
stærkt!

Støtte til den lokale valgkamp
Hjernesagens sekretariat er gået i gang
med at udarbejde et lille kit, der kan
støtte lokalforeningerne i deres engagement i den kommende valgkamp. Det er
i skrivende stund ikke færdigt, men der
bliver blandt andet fremstillet et faktaark om stroke og forekomsten af stroke,
opgjort lokalt rundt omkring i landets
kommuner. Der kommer desuden fakta
om relevant lovgivning på socialområdet, ligesom man vil forsøge at illustrere
for landets folkevalgte, hvor uoverskueligt mødet med sociallovgivningen kan
opleves, efter et stroke har ændret ens
livsbane.

”Valgkampen udkæmpes lokalt. Sådan
må det være i et kommunalvalg. Det er
umuligt for os i landsforeningen at have
overblik over, hvilke sager der rører sig i
alle landets kommuner – og hvem man
skal gå til i et forsøg på at ændre tingenes tilstand. Det er blandt andet derfor,
det er så fantastisk vigtigt med velfungerende lokalforeninger, hvor medlemmerne har fingeren på pulsen. Men fra
landsforeningens side vil vi bistå i valgkampen, som vi bedst kan: Dels med
materialer, som kan versioneres og
bruges i den lokale valgkamp. Og dels
med støtte og vejledning,” siger Tue Byskov Bøtkjær.

Orienter dig i landskabet!
Han bakkes op af Reinholdt Schultz, som
i sit oplæg flere gange pointerede, hvor
centralt et område kommunalpolitik er
for alle danskeres hverdagsliv. Og han
opfordrede derfor de fremmødte til at
engagere sig i den kommende valgkamp.

”Et byråd er i stand til at træffe beslutninger, som bliver til forandringer, der
påvirker vores liv nærmest fra dag til
dag. Man kan altså få hurtige og store
forandringer helt tæt på ens egen hverdag igennem ved at arbejde med byrådspolitikerne. Det skal man huske på,”
forklarede han blandt andet.
Reinholdt Schultz opfordrer derfor til, at
man orienterer sig i det lokalpolitiske
landskab: Hvem er de personer, som sidder på magten i ens hjemkommune,
egentlig? Hvordan ser oppositionen ud?
Hvordan er de politiske alliancer i byrådet? Hvem kunne tænkes at ville arbejde videre med ens mærkesager
politisk? Og han minder også om, at partifarve betyder meget mindre i lokalpolitikken end på Christiansborg.
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Repræsentantskabsmøde 2021:

Ny hovedbestyrelse
for Hjernesagen
På årets repræsentantskabsmøde var der både genvalg og nyvalg til hovedbestyrelsen.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Ifølge Hjernesagens vedtægter var der i
år valg til næstformandsposten, tre ordinære medlemmer samt to suppleanter til
Hjernesagens hovedbestyrelse, og efter
et kampvalg kunne repræsentantskabet
klappe den nye hovedbestyrelse ind.
Næstformand Jens Martin Sletting
Hansen blev genvalgt til næstformand
uden modkandidater.

Efter kampvalg blev Britta Friis Kostending, bestyrelsesmedlem i Hjernesagens
lokalforening i Greve, samt Jonna Jørgensen, næstformand i Hjernesagens lokalforening i Fredericia, genvalgt til
bestyrelsen. Desuden opnåede Torben
Nielsen, formand for Hjernesagens lokalforening i Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og
Furesø nyvalg til hovedbestyrelsen.

Endelig blev Lars Spliid Nielsen, formand for Hjernesagens lokalforening i
Aarhus, Favrskov, Samsø og Skanderborg samt Jens Bilberg, formand for
Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande,
valgt som hhv. første- og andensuppleant til hovedbestyrelsen.
Tillykke til alle valgte og god arbejdslyst
til den samlede bestyrelse!
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Landsformand Tue Byskov Bøtkjær var
ikke på valg i år og fortsætter dermed på
posten. Tue har været landsformand som et
såkaldt eksternt medlem af hovedbestyrelsen siden 2020 (foto: Ty Stange).

Næstformand Jens Martin Sletting Hansen opnåede i år genvalg som næstformand.
Jens Martin har siddet i hovedbestyrelsen
siden 2018 som eksternt medlem – og blev
valgt til næstformand i 2019.

Flemming Frederiksen var ikke på valg 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.

Rose Brusen var heller ikke på valg i år. Rose
har siddet i hovedbestyrelsen siden 2018 og
er desuden formand for den lokale Hjernesagsforening i Guldborgsund.

Britta Friis Kostending opnåede genvalg til
hovedbestyrelsen på dette års repræsentantskabsmøde. Hun har siddet i hovedbestyrelsen siden 2019 og er desuden kasserer
i den lokale Hjernesagsforening i Greve.

Jonna Jørgensen opnåede ligeledes genvalg i
år. Jonna har siddet i hovedbestyrelsen
siden 2019 og er desuden næstformand i den
lokale Hjernesagsforening i Fredericia.

Torben Nielsen blev valgt til hovedbestyrelsen for første gang i år. Torben er også formand for den lokale Hjernesagsforening i
Gladsaxe, Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø.

Lars Spliid Nielsen blev valgt til førstesuppleant til hovedbestyrelsen. Lars er også formand for Hjernesagens lokalforening i
Aarhus, Favrskov, Samsø og Skanderborg.

Jens Bilberg blev valgt til andensuppleant til
hovedbestyrelsen på årets repræsentantskabsmøde. Jens er desuden formand for
Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande.
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Repræsentantskabsmøde 2021:

Handleplan
for stroke
Hjernesagens repræsentantskab vedtog på sit årlige møde i september i år enstemmigt en politisk
udtalelse, som efterspørger en national handleplan på strokeområdet, som nu skal præsenteres for
landets politikere.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Processen med at udarbejde et konkret
forslag til en handleplan har stået på
igennem hele 2021 med inddragelse af
en række faglige eksperter fra alle relevante områder: Såvel sundhedsøkonomer, som personer fra rehabiliteringsområdet og den sundhedsfaglige behandling, har været involveret i processen.
”Det betyder, at vi nu står med et meget
stærkt fagligt funderet udspil, som vi vil
bære videre til de politiske beslutningstagere. I og med, at vi har allieret os med
de største kapaciteter herhjemme hele
vejen rundt, så bliver det vanskeligere
for politikerne at sidde udspillet overhørigt. Vores arbejde hænger desuden
fint sammen med det arbejde, som også
foregår internationalt: Både de faglige
selskaber og patientforeningerne i Europa er ligeledes i gang med at udvikle
politisk bindende handleplaner for
stroke,” forklarer Hjernesagens direktør,
Birgitte Hysse Forchhammer.

En sygdom med enorme
omkostninger
Det er da også helt relevant og meget
oplagt, at der vedtages en samlet, national handleplan på strokeområdet, som
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vi kender det fra andre folkesygdomme
som kræft, diabetes mv: Stroke er en
meget alvorlig og udbredt folkesygdom,
som hvert år rammer 12.000 danskere,
og mere end hver tiende ramte ender
med at have behov for permanent ophold på plejehjem. Heldigvis bliver vi
bedre og bedre til at behandle sygdommen, men det bevirker også, at flere og
flere lever med diagnosen: Sundhedsstyrelsen siger nu, at 110.000 danskere
lever med en strokediagnose.
”Det er ofte en stor livsændring for den
enkelte person, som bliver ramt – og det
har store omkostninger for familien og
hele netværket omkring den ramte.
Men det er også dyrt for vores samfund
som helhed: Udgifterne til sundhedsydelser i forbindelse med stroke udgør i
sig selv mere end to milliarder kroner
om året. Og dertil kommer udgifter i
form af tabt arbejdsfortjeneste, sociale
ydelser mv. Stroke har enorme omkostninger for vores samfund, 8 ud af 10
stroketilfælde skyldes risikofaktorer,
som kan begrænses. Derfor lægger vi i
vores handleplan også op til en mere koordineret forebyggelse,” siger Birgitte
Hysse Forchhammer.

Fokus på hele forløbet
Handleplanen skal således omfatte hele
forløbet med stroke. Der er både fokus
på forebyggelse, behandling og rehabilitering, og målet er blandt andet at sikre
ens forhold og adgang til både behandling og rehabilitering – uanset hvor man
bor i landet.
Handleplanen og den politiske udmelding sendes nu til sundhedsministeren,
socialministeren, til Folketingets Socialudvalg, Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, til formanden og direktøren
for Danske Regioner, formanden for
regionernes sundhedsudvalg, til Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, til formand for og sundhedsdirektør
i Kommunernes Landsforening, til formanden for KL’s politiske udvalg, til landets regionsrådsformænd og borgmestre samt alle formænd for de kommunale social- og sundhedsudvalg.
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KLUMMEN:

Frisk luft
til hjernen
Rigtigt mange arrangementer er i coronaens navn blevet udskudt til dette efterår, hvor i hvert fald min kalender er
sandet tæt til med møder, kongresser og
foredrag, hvilket af logistiske grunde indebærer en masse passiv transport og
alt i alt en masse tid indendørs.

man har været ude at gå tur og forklarer, hvorfor mange naturvandrende filosoffer beskriver, at de tænker bedre, når
de går, f.eks. den tyske filosof Friedrich
Nietzsche (1844-1900): Det er når jeg
går, de store tanker kommer.
Når udendørslivet er så godt for os, er
det dels fordi vi får frisk luft og lys, men
også fordi vi typisk bevæger os mere
ude end inde. I dag ved vi, at den fysiske
aktivitet nedsætter risikoen for at blive
ramt af depression, stress, angst og demens. Når vi bevæger os, sender musklerne et signal til hjernen om, at den skal
opregulere hjernehormoner, der gør at
vi føler os glade. Man antænder også dopamincenteret, så man føler, at man har
fået en belønning. Du kender det sikkert
godt. Efter en god gåtur i det fri, har man
det godt i både krop og sind. Søren Kierkegaard siger: ”Jeg kender ingen tanke
så tung, at man jo ikke kan gå fra den.”

Derfor er jeg meget bevidst om, at det
lige nu er vigtigt at tilbringe så meget tid
som muligt udendørs inden vinteren
sætter ind. Det er ganske simpelthen tid
til at få hjernen blæst igennem. Så jeg
går ekstra lange ture langs kyststien fra
Gudhjem. Solen bager, bølgerne bruser
og vinden rusker i kroppen. Det er storslået og smukt. Det er vigtigt at udnytte
de lyse timer mest muligt, også selv om
det regner og er koldt. Klicheen med, at
der ikke findes dårligt vejr, bare forkerte
klæder, rummer en sandhed. Og den
varme te i yndlingsstolen smager så
meget bedre, når man først har været
ude og blive blæst igennem.
At være udendørs er godt for helbredet
i videste forstand. Jo mere tid vi tilbringer i det fri, jo mindre syge er vi. Det gælder både voksne og børn, og det er især
godt for vores mentale sundhed. Mennesker, der tilbringer meget tid udendørs, er generelt mindre depressive og
har måske mindre risiko for at udvikle
nærsynethed. Ny forskning viser, at
udendørs aktiviteter styrker hjernen i et
sådant omfang, at det kan måles objektivt på hjernescanninger.
Over 6-8 måneder fulgte tyske hjerne-

Foto: Kamma Kronborg Heick

forskere fra Max Planck Instituttet 6
unge testpersoner i Berlin. Deltagerne
blev hyppigt hjerneskannet, i alt 280
scanninger. Forskerne konkluderede, at
de deltagere, der tilbragte mest tid med
at bevæge sig rundt, oplevede en øget
mængde af grå hjernemasse i den frontale del af hjernen. Det er formentlig årsagen til, at man bliver glad i låget, når

Tankevækkende er det derfor, at vi tilbringer 80–90% af vores tid indendørs. I
et evolutionært perspektiv er vores indendørsliv en ganske ny udvikling, relateret til urbaniseringen over de sidste
århundreder. Meget tyder på, at vores
krop og hjerne ikke har tilpasset sig til et
indendørs liv. Vi har simpelthen brug for
udendørs aktiviteter, for at holde os fysisk og mentalt sunde. Det er godt for
hjernen.
Bente Klarlund Petersen, professor
og overlæge ved Rigshospitalet.
Medlem af Hjernesagens ekspertpanel
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til efterårsaftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 1. december, så deltager du i lodtrækningen om
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.

Husk 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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Saml ind til Hjernesagen
Husk at du selv kan oprette en indsamling, en såkaldt fundraiser,
på Facebook evt. i forbindelse med din fødselsdag eller særlige
årsdage og derigennem støtte Hjernesagens arbejde for strokeramte
i Danmark. Det tager kun 5 minutter!
Vil du vide hvordan man gør kan du finde en guide på
Hjernesagens hjemmeside hjernesagen.dk/fundraiser.
Eller skriv til Andreas som meget gerne vil hjælpe med
opsætningen på andreas@hjernesagen.dk

Deltag i Hjernesagens
julelotteri!
Blandt dette års gevinster er
blandt andet mere end 20 gavekort til Lidl (hovedgevinsten er
på kr. 5.000), signerede udgaver
af bogen 500 år på bjerget om
Skoemagerkroen, som er kåret
til Sjællands bedste restaurant
af Den Danske Spiseguide – og
meget andet.
Lodderne koster 25 kroner, og
salget begynder den 25. oktober.

LANDET RUNDT

Region

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

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

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

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Formand: Linda Pedersen
Tlf. 28 43 17 87
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for 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.
Kontakt formanden.
Yderligere oplysninger samt tilmelding til arrangementer
Kontakt formanden.

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 og musik, frokost og socialt samvær. Tilmelding til Aase Rasmussen, tlf. 44 98 30 80, eller
formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 2860
Søborg (over for Netto). Alle er velkomne. Der er lukket i uge 42 (19. oktober). Sidste gang før jul er 14.
december. Første gang efter juleferien er 4. januar.
Aktiviteter efterår/vinter
På grund af valgår til de kommunale
råd, går vi sammen med de andre DHorganisationer i Gladsaxe om at afholde åbne vælgermøder.
Se nærmere på hjemmesiden og i
lokalaviserne.
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: 12. november, 10. december og 14. januar. 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
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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 31. oktober kl. 13-16
Søndagsmøde med underholdning
af Rendestenens Liljer. Vi starter
med at spise sammen. Pris: Kr. 100.
Tilmelding: Senest 19. oktober til formanden.
쎲 Søndag 28. november kl. 13-16
Julefrokost med dejlig mad. Julenisserne kommer og underholder. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Senest 16. november til formanden.
쎲 Søndag 30. januar kl. 13-16
Banko med fine gevinster. Vi starter
med at spise. Pris: Kr. 100 – pris for 1
plade i 3 spil kr. 25. Tilmelding: Senest 19. januar 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. Videostuen
og netcaféen står til fri afbenyttelse.

Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hillerød. Pris: Kr. 60 for kaffe og middagsmad. Drikkevarer kan købes billigt.
Tilmelding hos formanden. OBS:
Lukket i december.
Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.
Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Nordsjællands Hospital hver fredag
kl. 14.15-15.00. Sted: Nordsjællands
Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund. Pris: Kr. 2.000 for 40
lektioner. Tilmelding: Til formanden.
NYT NYT NYT
På Hjerneholdet har vi fokus på at
øge din styrke, kondition og koordination. Sted: Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød. Hver
fredag kl. 11.00-12.30. Pris: Gratis.
Tilmelding: For mere info eller tilmelding kontakt træner og fysioterapeut
Lau Saugman, tlf. 26 27 79 72.
Arrangementer afholdes, medmindre
andet er nævnt, på Rønnevangsalle 5,
3400 Hillerød
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 28. oktober kl. 10-18
Udflugt til søfartsmuseet i Helsingør. Pris: Kr. 200 for brugere og
kr. 300 for øvrige. Tilmelding:
Senest 19. oktober til formanden.
쎲 Søndag 28. november
kl. 12.30-17.00
Julefrokost med fed musik leveret
af BAD TEACHERS. Pris: Kr. 200 for
brugere, kr. 300 for øvrige.
Tilmelding: Senest 18. november til
formanden.

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 lokalbestyrel-

sen den første mandag i måneden
inden cafémødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 Kastrup. Vi vil gerne øse af
vores viden og hjælpe med at finde
svar på, hvor man kan henvende sig
eller finde viden og indsigt vedrørende apopleksi m.v. Tilbuddet gælder også pårørende. Kontakt
formanden, da forudgående aftale er
nødvendig.
Cafémøder foregår mandage i ulige
uger kl. 14-16. Sted: Postkassen,
Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen,
2770 Kastrup. Medlemmer betaler
for kaffe og brød kr. 15. Gæster betaler ligeledes for kaffe og brød samt en
deltagerpris for nogle af møderne.
Tilmelding: Senest 2 dage før til Lizzie
Gylstoff, tlf. 61 70 19 61 eller formanden.
Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien kl. 11. Sted: Mødested er
ved Vandtårnet ved Englandsvej.
Yderligere information fås hos formanden eller hos Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.

Region

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

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. Smørre-
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brød 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.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden,
der så vil sende dig nyheder pr. mail.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Lørdag 20. november
Julefrokost. Invitation følger.
쎲 Tirsdag 7. december kl. 17-20
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve. Pris: Kr. 20.
Tilmelding: Senest søndag 5. december.
쎲 Tirsdag 4. januar
Nytårskur med lidt god mad, kransekage og bobler. Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.
Pris: Kr. 50. Tilmelding: Senest søndag 26. december.

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.
Vi tager forbehold for evt. ændringer, aflysninger og flytninger!
Den varme linje
Du er altid velkommen til at kontakte
et af bestyrelsens medlemmer med
spørgsmål, der vedrører Hjernesagen
eller vores arrangementer.
Læs også om vores arrangementer på
Hjernesagens hjemmeside.
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Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 14. oktober kl. 16.00-17.45.
Foredrag med Dorte Pihl. Dorte har
egen klinik med træningsmaskiner og
kendskab til at træne hjerneskadede.

쎲 Torsdag 4. november kl. 16-18.
Foredrag ved journalist Anders
Langballe, der fortæller om at blive
ramt af en blodprop og komme videre
i livet. Tilmelding: Senest 28. oktober.

쎲 Lørdag den 30. oktober
Regionsfest. Sted: De Hvide Svaner,
Karrebæksminde. Tilmelding: Ring til
formanden og hør om der er flere
pladser. Pris: Kr. 200.

쎲 Torsdag 18. november kl. 16-18.
Hyggemøde. Tilmelding: Senest 14.
november.

쎲 Torsdag 11. november
kl. 16.00-17.45.
Foredrag om Astrid Lindgren ved
Kim Eriksen.
쎲 Lørdag 27. november kl. 19
Julehygge med spisning. Pris: Kr.
200, som betales ved tilmelding. Tilmelding: Senest 11. november til
Jytte, Tlf./MobilePay: 50 12 05 66.
쎲 Torsdag 20. januar kl. 16.00-17.45.
Nytårshygge med bobler.

Hjernesagen i Holbæk
og Odsherred
John E. Nielsen
Tlf. 21 15 71 51
E-mail:
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vores arrangementer torsdage i
lige uger kl. 16-18 foregår, medmindre andet er nævnt, på Elisabeth Centret, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk.
Der er elevator, følg blot pilen.
Hvor intet er nævnt under de enkelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding senest 8 dage før til formanden. Tilmelding er bindende, hvis der er
spisning.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 21. oktober kl. 16-18.
Hyggemøde. Tilmelding: Senest 18.
oktober.
Efterårstur i oktober er under planlægning. Nærmere om tid, sted og
pris følger.

쎲 Torsdag 2. december kl. 16-18.
Foredrag Hypnose og forskning ved
psykolog Ane Kathrine Beck. Sted:
Fjordstjernen, Isefjords Alle,
4300 Holbæk.
Tilmelding: Senest 26. november.
쎲 Torsdag 16. december
Hyggemøde. Tilmelding: Senest 10.
december.

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.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag 13. oktober
Tur til Nyby Havn. Vi mødes ved
Aktivitetscentret.
쎲 Onsdag 27. oktober
Hyggemøde
쎲 Onsdag 10. november
Generalforsamling. Jens Nielsen fra
Museet fortæller historier fra Kalundborgegnen
쎲 Onsdag 24. november
”Fru Madsens venner” kommer og
spiller for os.
쎲 Onsdag 8. december
Juleafslutning med spisning.
Tilmelding: Senest 24. november til
formanden.
쎲 Onsdag 5. januar
Opstart efter ferien
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Hjernesagen i Køge,
Stevns og Solrød
Formand: Conni Andersen
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: koege-stevns@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vi mødes tirsdage i lige uger. Kom
og vær med. Det gælder både ramte
og pårørende. Sted, hvis ikke andet er
anført: Acacievej 54, 4671 Strøby
kl. 13. Pris for kaffe og kage: Kr. 25.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Tirsdag 19. oktober kl. 13-17
Tøjbytte.
쎲 Onsdag 10. november kl. 18
Mortensaften på Udsigten.
쎲 Tirsdag 16. november kl. 13-17
Musik med Heine.
쎲 Tirsdag 30. november kl. 13-17
Julehygge med æbleskiver.

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: Hyldegården,
Hyldegårdsvej 42, 4100 Ringsted.

쎲 9.-12. december
Tur til Polen. Pris: Kr. 2.295. Nærmere info følger.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 21. oktober kl. 17-20
Generalforsamling. Tilmelding:
Tilmelding til spisning til Gurli,
tlf. 29 90 85 98.

쎲 Tirsdag 14. december kl. 18.
Julefrokost på Udsigten.

쎲 Torsdag 4. november kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

쎲 Tirsdag 11. januar kl. 13
Nytårskur med champagne og kransekage.

쎲 Torsdag 18. november kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

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

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg
og Lolland
Formand: Jytte Schulin-Zeuthen
Tlf. 54 78 83 17 - 30 66 46 87
E-mail:
naestved-lolland@hjernesagen.dk

쎲 Torsdag 2. december kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.
쎲 Torsdag 16. december kl. 17-20
Juleafslutning. Program følger senere.
쎲 Torsdag 6. januar kl. 15-17
Nytårsarrangement.

Hjernesagen
i Roskilde og Lejre
Formand: Jørgen Boesgård
Tlf. 21 75 92 27
E-mail:
roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Du/I må orientere
jer om, hvor møderne afholdes, når
du/I modtager indbydelse. Tilmelding
til de faste møder skal ske enten på
e-mail til lokalforeningen eller til
Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18, senest
kl. 20 søndagen før. Der bestilles kaffe
og 2 stk. smørrebrød til kr. 30, som
betales kontant.
Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Når livet er svært, kan det gøre godt
at tale med andre, i samme situation.
Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som vi ikke føler,
vi kan magte alene. Her kan det være
en støtte at mødes i netsværkscaféen,
snakke, lytte og udveksle erfaringer.
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Kontakt formanden
for oplysninger vedrørende netværkscaféen eller se lokal hjemmeside.
Afasicafé
Kontakt formanden for mere information.
Aktiviteter efterår/vinter
Kommende arrangementer og aktiviteter planlægges efter generalforsamlingen i september, så ønsker du/I
information om hvad der sker resten
af året, så tilmeld dig vores e-mail
information.
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
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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 20. oktober kl. 13
Løvfaldstur. Vi får kaffe og kage undervejs. Vi regner med at være
hjemme ca. kl. 17.30. Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 5. oktober til formanden.
쎲 Onsdag 3. november kl. 18
Spisning og banko.
쎲 Onsdag 17. november kl. 18
Spisning og foredrag om Sorg, Kærlighed og Taknemlighed.
쎲 Onsdag 1. december kl. 18
Spisning og pakkeleg.
쎲 Onsdag 15. december kl. 18
Juleafslutning med spisning. Pris:
Kr. 200. Tilmelding: Senest 1. december til formanden.

Region

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

Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg
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Kallemosen 58, 6200 Aabenraa. Pris:
Kr. 20 for kaffe og brød.
Netværkscafé for pårørende mødes
den 2. onsdag i hver måned kl. 19-21.
Alle pårørende er velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos formanden eller Annegrethe Borring,
tlf. 24 91 33 60.

Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø
Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mandegruppen. Madlavning for
finere mænd torsdag 14. oktober,
11. november og 13. januar 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.
Motionscafé hver mandag kl. 14.0015.00 med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og brød. Pris pr.
gang: Kr. 10 for motion og kr. 10 for
kaffe og brød. Tilmelding: Ingen
tilmelding, man møder bare op.
”Skibet” torsdage i lige uger
kl. 15.00-17.30. Et mødested for
mennesker med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Der er kaffeklub, fællesspisning,
samtalegrupper, film m.m.
Sted: ”Skibet”, Statene 46,
Æreskøbing. Pris og tilmelding:
Kontakt Catharina Freudendahl,
tlf. 23 84 46 37.

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

Netværks- og samtalegruppe for pårørende den sidste onsdag i måneden kl. 15.30-17.00. Vi mødes og
snakker over en kop kaffe og kage.
Gratis kaffe/te og kage. Tilmelding:
Til Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.

Faste aktiviteter
Medmindre andet er anført, mødes vi
i Kirsebærhavens Aktivitetscenter,

Alle arrangementer finder sted i Aktivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg
medmindre andet er nævnt.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Fredag 22. oktober kl. 13.30
Mandegruppen. Besøg på Nyborg
Destilleri. Kom og oplev et vaskeægte whiskydestilleri. På den guidede tur får du en unik oplevelse og et
indblik i, hvordan man fremstiller
økologisk whisky, gin og rom. Inden
rundvisningen spiser vi på restaurant Remisen, som deler tag med
Nyborg Destilleri. Pris: Kr. 50 for
rundvisning og smagsprøver samt en
øl/vand til maden. Maden er for egen
regning. Sted: Nyborg Destilleri, Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg.
Tilmelding: Senest 19. oktober til
formanden.
쎲 Torsdag 4. november kl. 17
Bøf og Bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og en god snak. Pris: Mad og
drikke samt bowlingsko er for egen
regning. Sted: Bowlingcentret
Korsvangscentret, Korsvang,
5610 Assens. Tilmelding: Senest
1. november til formanden.
쎲 Fredag 26. 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. kr. 30. Pris: Kr. 50 til mad
og drikkevarer. Tilmelding: 21. november til formanden.
I den “gule” folder, på hjemmesiden og
på Facebook, kan du læse mere. Ret
til ændringer forbeholdes.

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen
Formand: Jørn Baagø
Tlf. 20 54 24 55
E-mail: billund-varde@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 3. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
været med før og vil deltage, så ring
til Hanne, tlf. 23 30 61 54.
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Faste aktiviteter i Varde
Samtalegruppe. Vi mødes mandage
og onsdage kl. 9.30-11.00. Sted: Medborgerhuset, Storegade 56, Varde.
Vil du være med, så ring til Bente,
tlf. 21 26 09 10, eller til Hanne,
tlf. 75 21 08 55/25 31 09 55.
Faste aktiviteter i Vejen
Samtalegruppe. Vi mødes 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 Onsdag 10. november kl. 18
Familien på farten, Helge på gåben
fra Nordkap. Vi starter med andesteg
og risalamande. I pausen får vi kaffe
og småkager. Husk drikkevarer.
Sted: Huset Hovborg, Lindevej 7A,
6682 Hovborg. Pris: Kr. 150.
Tilmelding: Senest 5. november til
Inge, tlf. 75 32 27 01, eller Hanne,
tlf. 75 32 23 54/23 30 61 54.
쎲 Tirsdag 7. december kl. 12
Julefrokost hvor der serveres en
platte og kaffe. Du skal selv medbringe drikkevarer. Husk en lille
pakke samt det gode humør.
Sted: Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, 7200 Grindsted.
Tilmelding: Senest 1. december til
Inger, tlf. 75 32 27 01, eller Hanne,
tlf. 75 32 23 54/23 30 61 54.
Hjernesagens bisidder
i Billund, Varde og Vejen
Jette Bruun
Tlf. 75 36 54 14 - 24 60 00 05

Hjernesagen
i Esbjerg og Fanø
Formand: Mette Vibeke Kristiansen
Tlf. 41 67 57 43
E-mail: esbjerg@hjernesagen.dk
Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter.

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

Faste aktiviteter
Fællesspisning den sidste torsdag i
måneden kl. 17.30, hvor vi hjælper
hinanden med at gøre klar, så vi kan
spise kl. 18. Pris: Kr. 50 pr. person.
Sted: Fælleshuset, Thygesmindevej
81, 7000 Fredericia. Tilmelding: Senest mandagen før til formanden eller
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 16. december
Julearrangement. Pris: Kr. 50 og en
overraskelse til kr. 30. Sted:
Fælleshuset, Thygesmindevej 81,
7000 Fredericia. Tilmelding: Senest
9. december 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.
Gåture med Gitte
Den sidste fredag i hver måned. Gåture med Hjerteforeningen og Syg Haderslev. Sted: Vi mødes på Hindemaj
på broen. Husk kaffe og kage. Gratis.
Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22 82 44 18.
Pårørendegruppe. Sted: VSU, Bygnaf
14, 6100 Haderslev. Ring og hør mere

hos Kirsten, der træffes efter kl. 16 på
tlf. 40 73 11 08.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag den 13. oktober kl. 19
Banko. Tag en pakke med.
쎲 Onsdag 3. november kl. 18
24 års fødselsdag med spisning.
Pris: Kr. 100.
Tilmelding: Til formanden.
쎲 Onsdag den 10. november kl. 19
Hyggeaften. Sted: Bygnaf 14,
6100 Haderslev. Pris: Gratis
쎲 Ondag den 1. december kl. 18
Julefrokost. Sted: Bygnaf 14,
6100 Haderslev. Pris: Kr. 100
Tilmelding: Til Lis tlf. 22 50 42 98
쎲 Lørdag/søndag den 4.-5. december
Tur til København – Bakken – Tivoli
Sted: København. Pris: Kr. 1.400
(Entré, hotel, morgenmad og bus.
Vi giver aftensmaden i Tivoli).
Tilmelding: Til Lis tlf. 22 50 42 98
쎲 Onsdag den 8. december
Æbleskiver og gløgg
Sted: Bygnaf 14, 6100 Haderslev
Pris: Gratis
쎲 Onsdag den 10. januar kl. 18
Grønkål, pølser, flæsk og
hamburgerryg. Sted: Bygnaf 14,
6100 Haderslev. Pris: Kr. 100
Tilmelding: Til Lis 22 50 42 98
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Hjernesagen
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn
Formand: Jimmy Jørgensen
Tlf. 40 40 79 40
E-mail: nordfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
De kreative – for ramte
Hver torsdag kl. 9.30-12.30. Vi 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.
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Ingen tilmelding. For yderligere
information kontakt Dorthe Lauridsen, tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier.
Medlemsaften
Onsdage i lige uger kl. 19-21. Netværk og samtale for både ramte og
pårørende. Sted: Bolbro Ældrecenter,
indgang E (Ældrecenter), Stadionvej
50, 5200 Odense V. Gratis. Vi byder på
kaffe. Ingen tilmelding.
Tema- og debataften
Se nærmere i aktivitetsoversigten og
invitationen, som sendes med posten.
Vi holder tema- og debataftener med
oplægsholdere fra Syddansk Universitet, SDU. Der er tid til at snakke med
både oplægsholder og hinanden.
Sted: Bolbro Brugerhus, indgang L,
lokale 26-28, Stadionvej 50, 5200
Odense V. Gratis. Vi giver kaffen.
Tilmelding: Til oplægsholder.
Se nærmere i invitation, som sendes
med posten.

Hjernesagen Kolding
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Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Norddjurs, Syddjurs og Randers er:
Jens Martin Sletting Hansen,
tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Herning
og Ikast-Brande
Formand: Jens Bilberg
Tlf. 42 18 51 48
E-mail: herning@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til formanden til alle aktiviteter på grund af corona-situationen. Man skal selv medbringe
kaffekop, te, kaffe samt brød.
Hvor intet andet er anført, er mødestedet Herning Frivillig Center,
Fredensgade 14, 7400 Herning i tidsrummet 13.30-15.30.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Torsdag 14. oktober
Netværksmøde.

Hjernesagen i Vejle

쎲 Torsdag 21. oktober
Foredrag ved Hjernesagens direktør Birgitte Hysse Forchhammer
med emnet Hold Hjernen Frisk. Sted:
Herning bibliotek, Østergade 8, 7400
Herning. Tilmelding: Tilmelding til
formanden.

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

Region

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

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.
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.

Bemærk: Juleferie 9. december-20.
januar.

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

Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

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.

쎲 Torsdag 11. november
Bankospil. Pris: Kr. 10 pr. plade.
쎲 Torsdag 25. november
Kim viser, hvordan man laver juledekorationer.
쎲 Torsdag 9. december
Juleafslutning med gløgg, æbleskiver, hygge og pakkespil. Medbring en
lille pakke til pakkespillet

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig
Næstformand: Svend Erik Klint
Tlf. 40 58 00 72
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg
Formand: John Henneberg
Tlf. 50 66 10 21
E-mail:
horsens-hedensted@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Café i Hedensted.
Tirsdage kl. 15-17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21B, 8722 Hedensted.
Hyggeaftener.
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19-21. Sted: ASV, Nørrebrogade 38A, 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
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– så kan vi kontakte jer pr. mail. Vi behandler e-mailadresserne fortroligt,
og de bliver ikke videregivet.

Cafémøde i Favrskov kl. 15.30-18.00
den første onsdag i måneden. Ramte
og pårørende er velkomne. Sted: In
Side, Dalvej 1, 8450 Hammel.

Dronninglund hver tirsdag kl. 18.
Sted: Sophielund, Multebærvej 5,
9330 Dronninglund. Tilmelding:
Til Ann, tlf. 22 83 50 37.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers

Cafémøde i Skanderborg kl. 14.3017.00 den anden onsdag i måneden.
Ramte og pårørende er velkomne.
Sted: Medborgerhuset, Vestergade
14 A, 8660 Skanderborg.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Mandag 18. oktober kl. 16
Bøf og bowling. Erstatter den månedlige café pga. efterårsferie. Sted:
Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15,
9700 Brønderslev. Pris: Kr. 130.
Tilmelding: Senest 13. oktober til formanden.

Formand: Ved redaktionens afslutning
var der ikke valgt en ny bestyrelse

Hjernesagen i Odder

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

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

Kom og vær med til at planlægge aktiviteterne.
Husk telefontid hver onsdag kl. 10-12.

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

Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern
Formand: Ved redaktionens
afslutning var der ikke valgt en ny
bestyrelse
Kontaktperson: Asger Sig Lauridsen
E-mail:
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk
Da der ikke er en beslutningsdygtig
bestyrelse, er der ikke planlagt aktiviteter. Dog er der nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at få valgt en
ny formand til bestyrelsen.

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 første tirsdag i måneden. Ramte og pårørende er velkomne. Sted: Lokalcenter
Møllestien, Grønnegade 10, 8000
Århus C

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

Region

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

Hjernesagen
i Brønderslev
Formand: Lars Jørgen Sloth
Tlf. 40 81 36 99
E-mail: broenderslev@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé. Kreative aktiviteter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede den 3.
mandag i hver måned kl. 16-18 dog
ikke december og juli måned. Sted:
Grønningen, Bredgade 55, 1. sal,
9700 Brønderslev. Med mindre andet
er anført.
Træningsgrupper
Du mestrer trappegang og klarer selv
toiletbesøg.
Brønderslev hver tirsdag kl. 18.
Sted: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91,
9700 Brønderslev. Tilmelding:
Til Søren, tlf. 23 43 29 61.

쎲 Mandag 1. november kl. 17.30
Foredrag med Anders Langballe og
forfatteren til bogen ”Forfra”. Der serveres et stk. brød i pausen. Sted:
Samlingshuset Øster Brønderslev,
Elmevej 124, 9700 Brønderslev.
Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest
22. oktober til formanden.
Max. 140 deltagere.
쎲 Mandag 15. november kl. 16
Hjernecaféen. Der bliver orienteret
om fremtids fuldmagter. Sted:
Grønningen, Bredgade 55,
9700 Brønderslev.
쎲 Mandag 6. december kl. 17
Julefrokost med underholdning af
”De småborgerlige gårdsangere” fra
Dronninglund. Medbring en pakke til
kr. 20 til pakkespillet. Sted:
Stengårdscentret, Stengården 38,
9320 Hjallerup. Pris: Kr. 130.
Tilmelding: Senest 1. december til
formanden.

Hjernesagen i Frederikshavn og Læsø
Formand: Poul Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail:
frederikshavn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver mandag kl. 10.00-12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og pårørende. Sang, værksted, spil m.m.
der arrangeres fx også foredrag og
udflugter. Pris: Kaffe/te og brød
kr. 20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er
elevator), 9900 Frederikshavn.
Yderligere oplysninger fås hos for-
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manden. Bemærk: Lukket i december
pga. juleferie. Opstart igen 11. januar.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Mandag 15. november
kl. 10.00-12.30
Generalforsamling. Pris: Kaffe/te og
brød kr. 20. Sted: Anholtvej 4, 9900
Frederikshavn. Tilmelding: Til formanden.
쎲 Fredag 21. januar kl. 18
Nytårsfest med mad og drikke. Sted:
Koktvedvej 75, 9900 Frederikshavn.
Pris: Kr. 200. Tilmelding: Senest 11.
januar til formanden.

Hjernesagen i Hjørring
Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Værksteder
Mandage kl. 14 – 17: Glaskursus.
Tirsdage kl. 13 – 16: Træværksted.
Onsdage kl. 14 – 16.30: Malerværksted. Torsdage kl. 14 – 17: IT-café.
Medbring din bærbar pc, Ipad, tablet
eller smartphone og kom med forslag
til emner. Torsdage kl. 14 – 16.30:
Kreativt værksted. OBS: Sølvværkstedet er på grund af sygdom udsat til
efter nytår. Kender man nogen, som
vil tage over i efteråret så kontakt
formanden.
Der kan være enkelte ledige pladser,
så tilmeld dig eller kom på venteliste.
Tilmelding til aktiviteter en uge før til
formanden eller se opslagstavlen i caféen på CKU.
Sted medmindre andet er anført:
CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25,
9800 Hjørring.
Der kan købes kaffe og kage.
Blomsterbinding tirsdage kl. 13 – 16.
Fastsatte dage er: 13. oktober, 10. november, 24. november, 8. december
og 15. december. Pris: Kr. 25 pr. gang
og afregning efter forbrug. Tilmelding: Til Lona, tlf. 20 68 14 18.
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Bøf og bowling onsdage kl. 14 – 16.
Fastsatte dage: 13. oktober, 10. november og 8. december. OBS: Den 8.
december er det i tidsrummet kl. 16 –
18. Sted: Bowlingcenter Hjørring. Tilmelding: Til Tove, tlf. 26 20 70 04.
NYT! CKU’s motionsrum er desværre
blevet nedlagt og vi har derfor indgået en aftale med BKS – bevægelse,
krop og sind om tilbud om idræt og
sundhed til borgere med erhvervet
hjerneskade i samarbejde med
idrætsforeninger i Hjørring Kommune og den gode modtagelse.
Mandage kl. 10.00-11.30: Floorball,
Fiberhallen, hal 2, Thomas Morrilds
Vej 11, Hjørring.
Tirsdage kl. 11.00-12.30: Billard,
Hjørring Billard Klub, Vandværksvej
37A, Hjørring.
Onsdage kl. 12-14: Badminton, Hjørring Badminton Klub, Idræts Alle 149,
Hjørring.
Torsdage kl. 10-11: Dans, Art Of
Dance, Strømgade 2, 1. sal, Hjørring.
Tilmelding: Til formanden.
Mød Hjørring Kommunes hjerneskadekoordinatorer torsdage kl.
14.00 – 15.30.
Der er kaffe. Tilmelding ikke nødvendig, og man behøver ikke være deltager på et af værkstederne.
Selvhjælpsgrupper
Vi henviser til CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring, der afholder
selvhjælpsgrupper med professionelle folk.
Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede.
Kontakt Klaus Munch for at høre
nærmere, tlf. 72 33 59 00.
Bemærk: Juleferie 19. december10. januar.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag 3. november kl. 17
Andespil og mad. Pris: Kr. 100 inkl.
3 plader, 3 håndmadder og 1 øl/vand.
Der kan købes ekstra plader for kr. 10
pr. stk. Tilmelding: Bindende tilmelding senest 1. november på de ophængte lister eller til formanden.

쎲 Lørdag 13. november kl. 11-15
Årets store julemarked, hvor der fra
20 boder kan købes gode sager, der
bruges i julen. Oplev Susannes store
julecafé.
쎲 Onsdag 1. december kl. 7-21
Juleindkøbstur til Tyskland og
besøg på seværdighed. På vejen er
foreningen vært med kaffe og morgenbrød. Der kan bestilles frokost hos
Otto Duborg til kr. 55. På hjemturen
spiser vi andesteg og risalamande til
kr. 185. Sted: Vi mødes på p-pladsen
ved Hjørring Biograf. Pris: Kr. 100 for
medlemmer og kr. 150 for ikke medlemmer. Tilmelding: Senest 22. november på de ophængte lister eller til
formanden. Tilmeldingen er bindende. Husk ved tilmelding at oplyse om
deltagelse i frokosten og spisningen.
쎲 Onsdag 15. december 17-21
Julefrokost. Årets sidste store fest,
hvor der serveres slagterens store julefrokostbord. Underholdning ved
Helge. Flotte gevinster på indgangsbilletterne og AM-lotteri.
Pris: Kr. 125 inkl. 1 øl/vand.
Tilmelding: Senest 13. december på
de ophængte lister eller til formanden. Tilmeldingen er bindende.

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland
Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: jammerbugt@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17. Sted: CKUHimmerland, 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.
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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 26. oktober kl. 18
Ålegilde. Vi spiser ål, synger og hygger. Senere kaffe og lagkage. Der er levende musik. Pris: Kr. 160.
Tilmelding: Senest 19. oktober til Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller
Nanna Ulriksen, tlf. 29 65 17 33.
쎲 Fredag 26. november kl. 18
Julefrokost. En aften med traditioner og levende musik. Pris: Kr. 120.
Tilmelding: Senest 19. november til
Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller
Nanna Ulriksen, tlf. 29 65 17 33.
쎲 Torsdag 13. januar kl. 18
Der serveres gule ærter. Efterfølgende er der bankospil med forskellige
gaver. Pris: Kr. 85.
Tilmelding: Senest 6. januar til m
Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44, eller
Nanna Ulriksen, tlf. 29 65 17 33.
Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør. Ved
spørgsmål kontakt Birgit Pedersen,
tlf. 21 65 51 44

Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild
Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: mariagerfjord@hjernesagen.dk
Møder og arrangementer, hvis intet
andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Pris: Kr. 65 inkl.
en let anretning, kaffe/te og kage.
Tilmelding og spørgsmål:
Kontakt Linda, tlf. 98 33 73 80, eller
Lene på sms, tlf. 2193 6664.

Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Onsdag 27. oktober kl. 17-21
Madlavning under ledelse af Birthe
Jensen. Sted: Bælum Skole, Skolevej
2, 9574 Bælum. 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.
쎲 Onsdag 17. november
kl. 18.30-21.30
Jonna og Jørgen Fristrup viser filmen ”Østersøen rundt”. Pris: Kr. 65
inkl. Let anretning og kaffe/te og kage.
Tilmelding: Senest 10. november til
Lene, sms til tlf. 21 93 66 64, eller
Linda, tlf. 98 33 73 80/30 26 73 80.
쎲 Onsdag 8. december 2021 kl. 17-22
Julefrokost. Husk en pakke pr. person til pakkespil til ca. kr. 40. Sted:
Rosengårdscentret i Oue, Savværksvej 9, 9500 Hobro. Pris: Kr. 200.
Tilmelding: Senest 1. 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.
Hjernesagens bisiddere
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen,
tlf. 20 33 66 16.

Hjernesagen i Morsø,
Thisted, Skive og Viborg
Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 26 14 53 94
E-mail:
thisted-viborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned. Medmindre andet er
nævnt, mødes vi på Støberigården,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Lørdag 6. november kl. 12.30
Løvfaldsfest med spisning. Husk en
pakke til pakkespil. Pris: Kr. 150 inkl.
spisning og drikkevarer.

Tilmelding: Senest 3. november til
Hanne, tlf. 26 14 53 94.
쎲 Lørdag 4. december kl. 12.30
Julefrokost. Pris: Kr. 150 inkl. frokost og drikkevarer.
Tilmelding: Senest 1. december til
Hanne, tlf. 26 14 53 94.
Hjernesagens bisidder
i Skive og Thisted
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59

Hjernesagen i Aalborg
Formand: Bruno Christiansen
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: aalborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg
Universitetshospital Syd.
Bemærk: Vi træffes ikke i skoleferierne.
Arrangementer, hvis intet andet er
anført
Sted: Teleinstituttet, Borgmester
Jørgensens Vej 2 B, 9000 Aalborg.
Tilmelding skal ske til Anna Grethe,
tlf. 24 80 36 61, eller til Arne,
tlf. 28 13 60 55.
Aktiviteter efterår/vinter
쎲 Tirsdag 26. oktober kl. 18.30
Hyggeaften med spisning og efterfølgende minibanko. Tilmelding:
Senest 19. oktober til Anna Grethe,
tlf. 24 80 36 61 eller Arne,
tlf. 28 13 60 55.
쎲 Lørdag 20. november kl. 14
Julefrokost. Kom med godt humør,
så vi kan få en hyggelig dag.
Sted: Lejbjerg Centret, Sonjavej 2,
9000 Aalborg. Tilmelding: Senest
13. november til Anna Grethe,
tlf. 24 80 36 61 eller Arne,
tlf. 28 13 60 55.
Tilmeldingen er bindende.
쎲 Søndag 23. januar kl. 14
Generalforsamling.
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BESTILLING

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

For højt
blodtryk?

Vi sender blodtryksapparatet, når vi har
modtaget betalingen.

Køb et blodtryksapparat
og få klar besked

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

Kr. 995,-

Microlife BP A2 Basic
Digitalt og nemt at betjene

Kr.

670,-

Stor manchet uden apparat
(32-52 cm)

Kr.

325,-

Søg et legat
Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et legat fra Zangger Fonden
eller Fondation Juchum.
Zangger Fonden
Hos Zangger Fonden kan du søge om
støtte til genoptræning, træning og behandling, som ikke varetages af det offentlige.
Forudsætningen for at ansøge om et
legat er,
• at du ikke kan få støtten via din
kommune
• at du er ramt
• at du har været medlem af Hjernesagen i over 1 år
• at du ikke har betalt eller købt det,
som du ansøger om støtte til.

hjælpe ensomhed og forbedre livskvaliteten. Forudsætningen for at ansøge
om et legat er,
• at du er ældre (50+ år)
• at du er ramt
• at du er medlem af Hjernesagen
• at du ikke har betalt eller købt det,
som du ansøger om støtte til.

Legaterne er skattefrie
Legaterne kan uddeles i portioner op
til 15.000 kroner.
Legaterne er skattefrie. Har du tidligere fået et legat, skal der gå 2 år, før du
kan ansøge om et nyt legat.

Fondation Juchum
Hos Fondation Juchum kan du søge
om støtte til aktiviteter der kan af-

Sådan søger du
Du skal sende en ansøgning sammen

med din og din eventuelle ægtefælles
seneste årsopgørelse til Hjernesagen.

Ansøgningsindhold
I ansøgningen til legaterne skal du oplyse følgende:
• Lav en kort beskrivelse af, hvad du
søger støtte til og hvorfor, herunder
hvordan det kan gavne dig.
• Skriv hvor stort et beløb du søger
om og medsend evt. et prisoverslag.
• Vedlæg din og din evt. ægtefælles
seneste årsopgørelse.

Send din ansøgning til
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

