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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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Hjernesagens ambassadører

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

... Sebastian Dorset, standupkomiker 

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

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

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

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

Foto:
Anders Kavin

Foto:
Bo Aagaard 

Simonsen

6. april
Temadag for fagfolk
Rehabiliteringsteknologi – potentialer og barrierer
Odense

20. april
Forårslotteriet starter
Hjernesagens skrabelodder sættes til salg

22. – 24. april
Weekendophold for ramte
Musholm

10. maj
Blodtryksdag
Landsdækkende kampagne om blodtryk - læs
mere på side 39 her i bladet og på hjernesagen.dk

21. – 22. maj
Repræsentantskabsmøde
Vejle Centerhotel

27. – 28. juni
Afasidage
Vejlefjord Hotel
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LEDER

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Sammen er vi bedst
Velkommen til en udgave af Hjernesagen, hvor vi
sætter fokus på fællesskabet på flere måder. Først
og fremmest med et stort tema om frivillighed og
den flotte indsats, de frivillige i lokalforeningerne
leverer. Det er et emne, som mange vil vide, ligger
mig meget stærkt på sinde.

Da jeg blev valgt til Hjernesagens landsformand i
2020 erklærede jeg fra talerstolen, at det var et af
de områder, som jeg gerne ville være med til at ud-
forske: Hvordan videreudvikler vi det lokale enga-
gement i Hjernesagen og sikrer en endnu stærkere
opbakning? Et langt stykke hen ad vejen er det jo
vores lokale afdelinger, som gør den synlige og
mærkbare forskel i det enkelte medlems liv, fordi
det er dér, man finder et tilbud om et fællesskab og
får helt unikke muligheder for at komme ud og
tanke noget livsglæde. Det arbejde kunne jeg virke-
lig se meningen med – og det kan jeg i dén grad sta-
digvæk.

Men – vi ved det jo alle sammen – pludselig kom
corona. Det gav nogle særdeles vanskelige vilkår
for alle lokalforeninger: Restriktionerne gjorde, at
vi måtte og kunne nærmest ingenting eller i hvert
fald kun meget lidt. Som sagt: Vi kender alle histo -
rien, og jeg tror, at de fleste af os nu har lyst til at se
fremad. Ikke desto mindre er pandemien og ned-
lukningerne vigtige for at forstå, hvor vi står som
forening i dag. 

Jeg synes, at vi står et rigtigt godt og særdeles vel-
funderet sted. Men vi må også erkende, at mange
af vores lokalforeninger har haft det svært de sid-
ste to år, og nu står over for en stor opgave med at
genrejse sig selv, skabe nye aktiviteter og få lokket
os alle sammen ud af den varme stue og ud i virke-
ligheden igen. Der har vi en fælles opgave i at
huske på, at det er i mødet med andre, at vi udvik-
ler os – og at sammen er vi bedst.

I Hjernesagen har vi derfor valgt at ansætte en ny
frivilligekoordinator, som du også kan møde her i
bladet. Hun hedder Lene, og hun skal både være
med til at styrke vores indsamlingsarbejde, hverve
nye medlemmer og sætte fart på genopstarten
rundt omkring i hele landet. For vi både skal og vil
have en levende organisation med mange aktivite-
ter og stort lokalt engagement. Derfor er Lenes te-
lefon, dør og mailbox åben for henvendelser om,
hvordan vi sammen kan komme i gang igen. 

Lenes ansættelse er kommet i stand bl.a. med
hjælp fra midler, vi har fået fra Socialstyrelsen.

I denne udgave af bladet kan du også komme med
på en lille tur rundt i Danmark og møde nogle af de
ildsjæle, som gør en forskel lokalt. Personligt synes
jeg, at det er spændende at høre, hvordan man
rundt omkring i hele landet så småt tager fat på at
arrangere forskellige typer af aktiviteter med de
lokale afdelinger af Hjerneskadeforeningen. Det er
glædeligt, at dialogen er i gang – det kan kun
komme vores og Hjerneskadeforeningens med-
lemmer til gode!

Det er også med denne udgave af medlemsbladet,
at jeg med stor tilfredshed kan konstatere, at Hjer-
nesagens udspil til en handleplan om stroke er ud-
kommet. Den er udtryk for et stort og indtil nu
meget veludført stykke arbejde – og i sig selv et
kongeeksempel på, at vi er stærkest, når vi står
sammen. Handleplanen er nemlig
blevet til i et forbilledligt samarbejde
mellem Hjernesagen, en række fø-
rende fagfolk og vores medlemmer,
som har repræsenteret de ramte og
pårørende i arbejdet.

Nu vil vi udvide samarbejdet og invi-
tere landets politikere med ombord.
Målet er, at vi får en samlet plan på
strokeområdet, som tager sit ud-
gangspunkt i vores handleplan. Der-
for skal vi i dialog med så mange som
muligt, og vi er allerede godt i gang.
Sammen med foreningens direktør
holder jeg løbende møder med de en-
kelte partiers sundheds- og social -
ordførere på Christiansborg – og
snart udvider vi samtalerunden til
landets regioner og kommuner. Det
bliver helt sikkert en langstrakt pro-
ces, men jeg er fuld af optimisme.

Og så ser jeg frem til repræsentant-
skabsmødet til maj i Vejle, hvor vi igen i år håber
på stort fremmøde og i øvrigt ser frem til at møde
det stærke engagement, som kendetegner vores
forening!

Tue Byskov Bøtkjær,
landsformand i Hjernesagen

I denne udgave af bla-
det kan du også
komme med på en lille
tur rundt i Danmark og
møde nogle af de ild-
sjæle, som gør en for-
skel lokalt. 
Personligt synes jeg, at
det er spændende at
høre, hvordan man
rundt omkring i hele
landet så småt tager
fat på at arrangere for-
skellige typer af aktivi-
teter med de lokale
afdelinger af Hjerne-
skadeforeningen.
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Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1

På vej mod ny 
strokebehandling?
Professor Petrine Wellendorph fra Københavns Universitet
har gennem en årrække forsket i stoffet GHB, som også an-
vendes som et fest-narkotikum under navnet Fantasy. Imid-
lertid er det lykkedes Petrine Wellendorph og hendes kolleger
at udvikle en syntetisk variant, som ikke har en narkotisk ef-
fekt, kaldet HOCPCA. Og det er denne syntetiske variant, som
har vist lovende resultater som strokebehandling i laborato-
riet.

Forskerholdet har gennemført en række forsøg på stroke-
ramte mus, hvor de efterfølgende har behandlet musene med
HOCPCA. De kunne iagttage, at musene, der var blevet be-
handlet med det nye stof, fik mellem 40 og 50 procent mindre
vævsskade i hjernen, sammenlignet med mus, der ikke fik
stoffet. Den beskyttende effekt var synlig, selv når musene fik
behandlingen 12 timer efter deres stroke.

Der er stadig meget lang vej til, at det nye stof måske kan finde
vej til behandling af mennesker; forskerne ved således endnu
ikke, hvorfor HOCPCA tilsyneladende beskytter hjernevævet,
og professoren understreger, at selvom stoffet har en effekt
på mus, kan man ikke uden videre regne med, at det vil have
den samme effekt på mennesker. Men undersøgelserne fort-
sætter og forskergruppen har nu valgt at patentere det nye
stof.

Kilde: The Lundbeck Foundation

Kaffe er godt 
– men så er det heller ikke bedre!
To forskellige australske befolkningsundersøgelser fokuserer
på kaffedriknings betydning for hjernen, og konklusionen
lyder, at lidt er godt, mens meget er skidt.

De to studier viser tilsammen, at kaffe faktisk har en indvirk-
ning på den kognitive funktion, men at virkningen følger en
U-formet kurve, hvor et lille til moderat forbrug af kaffe redu-
cerer risikoen for at udvikle sygdomme som demens og
alzheimers, mens både et højt forbrug og intet forbrug af kaffe
faktisk øger den. Den samme øgede risiko ses i øvrigt hos per-
soner, som drikker koffeinfri kaffe.

Den højeste risiko ses ved et dagligt kaffeforbrug på seks kop-
per eller mere, mens den mindste risiko for at udvikle demens
ses ved et dagligt indtag af en til to kopper kaffe.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens, 
Aging Neroscience & Nutritional Neuroscience.

Ægtefæller til 
hjerneskaderamte 
bliver overset
Ny forskning fra Aalborg Universitet slår fast, at ægtefæller
til personer med erhvervet hjerneskade meget ofte overses af
samfundet – og derfor får de i mange tilfælde ikke det nød-
vendige tilbud om hjælp. Det er psykolog og ph.d-studerende
ved Aalborg Universitet, Cecilie Marie Schmidt Thøgersen,
som forsker i området, og hun fortæller, at det kan få alvorlige
konsekvenser for både den ramte og ægtefællen.

Ud over en generelt forringet livskvalitet og mistrivsel, kan
det også ende ud i stress og egentlig depression hos ægtefæl-
len, når samfundet ikke tilbyder den pårørende hjælp til at
håndtere sorg og krise efter den nye livssituation, som fx et
stroke medfører. Og det kan som afledt effekt medføre, at også
den ramte kommer sig dårligere efter sit stroke: Cecilie Marie
Schmidt Thøgersen påpeger nemlig, at der er en direkte sam-
menhæng mellem den pårørendes trivsel og den ramte ægte-
fælles trivsel.

Kilde: Netdoktor.dk
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Verdens største 
hjerneforskningspris
går til dansker
For kun anden gang nogensinde går The
Brain Prize, som er verdens største hjer-
neforskningspris, til en dansker. Modta-
ger er neurofysiolog Ole Kiehn, som er
professor på Institut for Neuroviden-
skab på Københavns Universitet. Han
deler æren med sine kolleger Silvia
Arber fra Schweiz og Martyn Goulding
fra New Zealand, og de tre får prisen i
2022 for deres forskning i det cellenet-
værk, som kontrollerer vores bevægel-
ser. 

The Brain Prize uddeles hvert år af
Lundbeckfonden, og med prisen følger
10 millioner kroner.

Kilde: Videnskab.dk 

Lise Beha Erichsen er blevet tildelt Ridderkorset
Hjernesagens mangeårige formand, Lise Beha Erichsen, blev i januar i år tildelt Dan-
nebrogsordenens Ridderkors. Udmærkelsen tildeles efter sit årelange engagement
i Hjernesagen – først som sekretariatschef, siden direktør og afsluttende som lands-
formand. 

Ridderkorset blev overrakt af landsformand Tue Byskov Bøtkjær ved en lille cere-
moni i Hjernesagens lokaler i Høje Taastrup. Hjernesagen ønsker stort tillykke!

+45 70 602 608
info@cervello.dk 

CERVELLO VEST
Østergade 32
5500 Middelfart

CERVELLO ØST
Maglegårdsvej 15
4000 Roskilde

Vi hjælper mennesker ramt af  
hjerneskade hurtigere og bedre  
tilbage til hverdagens fællesskaber
 
Vi hjælper mennesker ramt af hjerneskade og understøtter kommuner med 

forløb. Vores dygtige neurospecialister kører ud i NÆR-miljøet og har samtidig 
fokus på at inddrage familien og kommunens egne medarbejdere i rehabili- 
teringsprocessen. Læs mere om os og vores arbejde på Cervello.dk

Ca. 35  
kommuner  
får hjælp af  

Cervellos  
neurospecialister. 

1/2_side_Hjernesagen_Cervello.indd   1 08.03.2022   11.12
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Det er ikke for meget at kalde den gåtur,
Heidi Stephansen fra Hørsholm har
tænkt sig at begive sig ud på, for en stor
udfordring – mentalt såvel som fysisk:
Den 10. maj 2023 lukker hun efter pla-
nen hoveddøren bag sig og begynder sin
vandring op til sin storesøster Anette,
som bor i den lille by Alta i Norge. Ruten
er intet mindre end lige omkring 2.500
km lang – eller cirka den samme di-
stance som en lige linje fra Hørsholm til
Gibraltar i det sydligste Spanien. 

Det lyder næsten som et vanvidsprojekt
– ikke mindst når man tager i betragt-
ning, at Heidi stadig døjer en del med ba-
lancen og har problemer med træthed
efter en blodprop i hjernen for år tilbage.
Men samtidig er det også et projekt med
masser af mening!

En fod foran
den anden
Det er den simple opskrift, hvis man har tænkt
sig at gå fra Hørsholm til Alta, nord for polar-
cirklen. Sådan lyder det fra 47-årige
Heidi Stephansen, som i 2015 fik et
stroke – og nu har tænkt sig at
skabe noget opmærksomhed
om StrokeLinjen og måske
også rejse penge til Hjerne-
sagens arbejde. Ved at
sætte den ene fod foran
den anden og så ellers
blive ved med det i tre 
måneder i træk…

Tekst og foto: 
Ulf Joel Jensen
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Asmus
Deleuran
Advokat

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

Neuropsykologisk rådgivning

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

Gratis 
medlems-

rådgivning
34 10 20 30

Juridisk rådgivning om arv 
og testamente
testamente@hjernesagen.dk

Elisabeth Maina 
Korfitsen
Neuropsykolog

Tirs. kl. 9.30-11.30

Søren Kroer
Advokat

Man. - fre.  kl. 9-16

Juridisk rådgivning 
om forsikring og erstatning

Maja Klamer Løhr
Ansvarlig for 
StrokeLinjen

Vibeke Lodberg
Socialrådgiver

Gitte Rasmussen
Sygeplejerske

Inspiration og opmærksomhed
Heidis søster blev nemlig hjerneskadet
som barn, mens de to voksede op sam-
men med deres mor i Alta, inden Heidi
flyttede til Danmark som 20-årig. I dag
er Heidi værge for sin søster, men har
ikke set ret meget til hende de seneste
par år på grund af coronapandemiens
restriktioner. 

Så den lange gåtur op til nord for polar-
cirklen handler på den ene side helt en-
kelt om, at Heidi skal besøge sin søster.
Men den handler endnu mere om at be-
vise for sig selv, og at inspirere andre og
om at rejse opmærksomhed om Hjerne-
sagen og Hjernesagens rådgivningstil-
bud StrokeLinjen.

- Hvis jeg kan gøre noget for at undgå, at
andre skal igennem det samme forløb
som mig, så vil det være en sejr i sig selv.
Så jeg vil meget gerne gøre mit til, at
Hjernesagen og StrokeLinjen får noget
omtale, og endnu flere bliver klar over, at
der faktisk findes et sted at henvende
sig, hvis man ikke føler sig hørt, siger
Heidi.

Manglede hjælp og rådgivning
Heidi blev ramt af et stroke på en ferie i
Spanien sammen med sin søster i au-
gust 2015. Efterfølgende har hun været
gennem et kompliceret og meget pro-
blemfyldt forløb, som har været præget
af næsten utallige misforståelser og fejl.
Hun er blevet fejldiagnosticeret og re-di-
agnosticeret adskillige gange undervejs,
og fik faktisk først for alvor sikkerhed
for, at hun faktisk har haft en blodprop i
lillehjernen i foråret af 2017. 

Hun kom først meget sent i kontakt med
Hjernesagen, og i hele det langstrakte og
problemfyldte udrednings- og behand-
lingsforløb har hun følt sig meget alene
sammen med sin mand, Morten. De har
i dén grad manglet rådgivning og nogen
at tale med – og netop derfor håber hun,
at hun med sit projekt kan skabe op-
mærksomhed og måske også rejse mid-
ler til StrokeLinjen.

- Jeg har ikke så meget lyst til at be-
skæftige mig med det, som er sket. Jeg
kan ikke ændre på det alligevel, så jeg vil
hellere se fremad. Og det her med at gå,
det er faktisk noget, som har hjulpet
mig, fortæller hun.

En mørk periode
Efter sit lange og knudrede udrednings-
forløb søgte Heidi Stephansen førtids-
pension i 2018 og fik den tildelt året
efter. Umiddelbart skulle man tro, at
pensionen var en lettelse, og kunne fun-
gere som en form for platform, så Heidi
kunne finde en vej videre i tilværelsen.
Men i virkeligheden viste det sig at blive
lidt af et mentalt slag for hende: For der
stod hun, midt i 40’erne med en førtids-
pension – og måske ikke så meget andet.
Hun følte sig kasseret af samfundet. 

- Lige der ramte jeg en periode, hvor alt
var negativt og forfærdeligt. Det var en
mørk periode, hvor jeg følte mig helt
ubrugelig. Men så fandt Morten frem til
noget hedder Mammutmarchen. Det er
en gåtur på 100 kilometer, som man skal
gennemføre på 24 timer, fortæller Heidi. 
Tanken om, at en 100 kilometer lang
gåtur var den ideelle løsning for en stro-
keramt med problemer med balancen,
ligger ikke umiddelbart lige for. Men
ikke desto mindre købte Heidi ind på
idéen og startede træningen. Ret bog-
staveligt helt fra bunden, eftersom hun
kun kunne holde til at gå et par kilome-
ter i starten. 

Knækkede koden på dæmningen
Det første forsøg på Mammutmarchen
blev ikke nogen succes. Efter et vanvit-
tig uvejr med væltede træer og nedbør i
groteske mængder gav hun op efter 42
kilometer.

- Der havde jeg det bare sådan ”glem det.
Bare glem alt om det.” Jeg var ked af det,
og det var lidt af et nederlag, husker
Heidi.

Men hendes helt grundlæggende opti-
misme er ikke sådan at få bugt med, og i
2021 begyndte hun at træne igen. Grad-
vist blev turene længere og længere –
pludselig var hun i stand til at gå 30, 40,
50 og 60 kilometer. Generalprøven på
selve Mammutmarchen blev en rund-
tur fra Rørvig til Holbæk og tilbage til
Rørvig igen, 80 km – og her knækkede
hun koden til at gå virkelig langt. Heidi
forklarer om det afgørende øjeblik:

- Jeg gik på Audebo dæmningen, og jeg
var træt. Virkelig træt og meget svim-
mel - og helt ødelagt, og så ringede jeg til
Morten. Han gav mig det råd, at jeg
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skulle lægge mig ned i et kvarter med
fødderne oppe. 

Det gjorde hun – og det var det, der
skulle til. Bagefter kunne hun gå videre
mod målet i Rørvig, og en måned senere
gennemførte hun Mammutmarchen på
bare 22 timer. I år stiler hun, som led i
sine forberedelser på turen til Alta, efter
at slå sin egen rekord. 

Et vildt projekt
- I år har jeg lagt et rigtigt træningspro-
gram. Jeg har en aftale med en fysiotera-
peut, som laver styrketræning med mig.
Sammen sørger vi for, at jeg får bygget
noget muskelstyrke op, så jeg bedre kan
undgå skader på den lange tur. Og det bed-
ste af det hele er, at min træning hjælper
på det hele: Det hjælper på min svimmel-
hed, det hjælper på mit humør. Jeg har
fået energien igen. Jeg er glad – træningen
hjælper mig simpelthen med at finde en
vej ud af stroke-tågerne, siger Heidi.

Hun har en overordnet plan om at gå
omkring 35 kilometer i døgnet, når hun
går i gang. I alt er forventningen, at hun
bruger omkring tre måneder på turen –
og det levner også plads til, at der er hvi-

ledage og dage med kortere etaper un-
dervejs. Hendes tur går via færgen Hel-
singør-Helsingborg og videre op til
Varberg. Herfra er planen at gå ad van-
dreruten E1, og når hun rammer Kauto-
keino vil hun ganske enkelt ”dreje af til
venstre og gå ud mod kysten” - hele
vejen op til nordlysbyen Alta.

- Det er et vildt projekt, lyder det fra Hei-
dis mand, Morten. Han fortsætter:

- Jeg er ikke som sådan bekymret for, om
hun kan klare gåturen. Det skal hun nok.

Det er mere det her med, at hun er alene
på lange træk af turen. Jeg kommer til at
være langt væk hjemme i Danmark, og
det er svært ikke at være lidt bekymret
for, om hun får en større skade, et vrid
eller et eller andet. Men altså – i virkelig-
heden håber jeg bare på, at hun også bli-
ver i stand til at nyde turen.

Man kan mere, end man tror!
Heidis målsætning er som nævnt at
samle ind til Hjernesagens arbejde og
skabe opmærksomhed om StrokeLin-
jen, så andre, der måtte stå i en situa-
tion, der minder om hendes forløb, ved,
at de har et sted at få hjælp og vejled-
ning. Men hvor nobel og fin den bagved-
liggende tanke end er, så ændrer det
ikke på, at der er en vrimmel af prakti-
ske udfordringer, hun skal have styr på,
inden hun kan snøre vandrestøvlerne.
Fx tager Heidi en del medicin efter sin
blodprop, og hun kan ikke have medicin
med til tre måneder i sin oppakning.
Hun er derfor nødt til at lave depoter un-
dervejs – og det samme med mad. Drik-
kevand er et mindre problem: Langs
hendes rute er der heldigvis masser af
kilder, vandløb og elve med frisk og rent
vand.

Følg Heidi hele vejen
Heidi dokumenterer løbende sin
træning og hele projektet med den
lange vandretur til Nordnorge på
hendes sociale medier. 

Hun er aktiv på både Facebook, In-
stagram og YouTube. Følg med fra
sidelinjen – og giv hende et like på
facebook.com/heidivandrer. 

På Instagram leder du efter @heidi-
vandrer – og på YouTube hedder
hun såmænd også Heidi Vandrer.

Heidi Stephansen sammen med sin mand Morten i skoven tæt på hjemmet i Hørsholm.



- På nuværende tidspunkt mangler jeg
også en masse af det udstyr, jeg skal
have med: I en af mine mørke stunder i
2018 nåede jeg den konklusion, at jeg
nok aldrig kom til at dyrke friluftslivet
igen. Det var en kold og snefyldt vinter,
så jeg pakkede derfor alt mit friluftsud-
styr, kørte i Harald Nyborg og købte
nogle supplerende presenninger og
hundetæpper og derefter ind til Christi-
anshavn, hvor jeg gav det til de hjem-
løse. De havde mere brug for det end
mig, fortæller Heidi.

Derfor mangler hun i dag både tøj, ryg-
sæk, telt osv. Men også mere tekniske
ting som en gps, et dronekamera osv.
Tanken er jo at skabe noget opmærk-
somhed, så Heidi har en klar plan om at
dokumentere turen undervejs. 

- Heldigvis har vi et år til at få løst det
praktiske og lave planlægningen i detal-
jer, så det skal nok løse sig. Lige nu er jeg
på jagt efter sponsorer, som vil støtte pro-
jektet og kan se mulighederne for at få
noget omtale via min tur, forklarer Heidi. 

Som tidligere nævnt virker hun til at
have en helt grundlæggende optimisme i
sig. Og den kommer også til udtryk her:
Ikke bare virker gåturen uoverskuelig
lang set udefra, men hele projektet med
at få stablet en indsamling på benene,
finde sponsorer og skabe opmærksom-
hed om projektet er også noget af en
mundfuld. Men Heidis grundindstilling er,
at vi hver især kan mere, end vi lige går
og tror.

- Hvis der er en ting, jeg har lært af mit
forløb, så er det, at man er nødt til at være
mentalt stærk, når man får et stroke. Det
er jeg. Og nu håber jeg på at bevise, at man
kan blive så stærk, at man også kan gå
hele vejen op til Nordnorge!

Efter at have gennemført Mammutmarchen
fik Heidi Stephansen en tatovering af en
mammut på benet som varigt minde om den
lange gåtur.
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For én gangs skyld skal begrebet benar-
bejde faktisk forstås helt bogstaveligt,
for Hjernesagens landsformand Tue By-
skov Bøtkjær er sammen med direktør
Birgitte Hysse Forchhammer i gang
med en rundtur blandt de enkelte parti-
ers ordførere på Christiansborg for at
skabe opmærksomhed om planen – og
forhåbentlig også finde opbakning til
planens enkelte dele.

- Jeg synes, det går godt, og at vi indtil nu
er blevet mødt med lydhørhed. Det er
klart, at vi lige nu står i en meget van-
skelig tid, hvor voldsomme begivenhe-
der ude i verden kræver stor politisk
opmærksomhed. Det vanskeliggør den
her proces, men vi klør på, og som sagt
er dialogen med politikerne rigtig posi-
tiv, siger Hjernesagens landsformand.

En stor anlagt alliance
Handleplanen har været undervejs i
længere tid. Beslutningen blev oprinde-
ligt taget på Hjernesagens repræsen-
tantskabsmøde i 2020, og siden er der
etableret et tæt samarbejde med Dan-
marks førende eksperter fra en lang
række fagområder: Bag planen står pro-
fessorer og andre eksperter i både sund-

hedsøkonomi, strokebehandling, fore-
byggelse af stroke og socialområdet.
Desuden har ramte og pårørende også
været direkte involveret i planens tilbli-
velse.

Det betyder selvsagt, at det faglige fun-
dament under handleplanen er meget
stærkt. Men der er også en anden, meget

vigtig pointe med det brede samarbejde,
forklarer Tue Byskov Bøtkjær:

- Det er ikke tilfældigt, at vi har valgt at
kalde hele indsatsen med først at udar-
bejde og nu gradvist at få implemente-
ret handleplanen for Sammen mod
stro ke. Det er, fordi vi i Hjernesagen, på
vegne af vores mange medlemmer og
alle de andre strokeramte, som vi re-
præsenterer, har lavet en alliance med
hospitalerne, universiteterne og andre
videns- og forskningsinstitutioner. Nu
arbejder vi på, at få politikerne på Chri-
stiansborg og deres kolleger i kommu-
nerne og regionerne med i alliancen. For
det kræver et stort anlagt samarbejde,
hvis vi for alvor skal gøre en forskel for
de ramte og deres pårørende.” 

Fokus på hele forløbet
Handleplanen ligger tilgængelig på Hjer-
nesagens hjemmeside, og her kan man
også finde al dokumentation, baggrunds  -
materiale, henvisninger til rapporter og
videnskabelige undersøgelser, som pla-
nen bygger på. Og selve udgangspunk-
tet for handleplanen er, at vi i Danmark
skal have vedtaget nogle meget klare
målsætninger for fremtidens indsatser i
hele forløbet med stroke, så vi hele tiden
kan holde øje med, om vi er på rette spor.

Derfor opstiller handleplanen også for-
slag til helt konkrete målsætninger, lige-
som den redegør for de initiativer og

Sammen
mod stroke
Efter en mange måneders lang og grundig proces, ligger Hjernesagens udspil til en samlet handleplan på strokeområ-
det nu klar. Den er resultatet af et tæt samarbejde med de førende eksperter fra en række fagområder, og med den fær-
digtrykte plan i hånden er Hjernesagens politiske benarbejde allerede gået i gang.

Tekst: Ulf Joel Jensen

Fakta om stroke
110.000 danskere går rundt med
 diagnosen stroke – og flere kommer
til hele tiden. I gennemsnit rammes
en ny dansker af et stroke hvert
tred je kvarter. Hver dag, døgnet
rundt.

Stroke kan forebygges: 90 procent af
alle stroketilfælde skyldes forhold,
som enten helt eller delvist kan fo-
rebygges.

Stroke er den fjerdehyppigste døds-
årsag i Danmark – og den hyppigste
årsag til handicap blandt voksne. Ca.
hver tredje af de overlevende får et
længerevarende handicap.
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indsatser, der er er nødvendige for at nå
dertil. Det gælder både for forebyggelse,
det akutte forløb, hospitalsindlæggel-
sen, den efterfølgende rehabilitering i
kommunalt, regionalt eller privat regi og
for livet med stroke – for den ramte
såvel som for voksne og børnepårø-
rende. Endelig er der et helt kapitel om
indsamling af data, om forskning og
fortsat udvikling af nye initiativer.

- Det er en ambitiøs plan, vi har udarbej-
det – men den er absolut mulig. Det
handler udelukkende om politisk vilje,
og den burde være til stede: Der er et
meget stort potentiale i en styrket ind-
sats – både for den enkelte strokeramte
og de pårørende og for samfundet som
helhed. Hvert år bruger vi i Danmark
mere end 13 mia. kroner på behandling
og tabt arbejdsfortjeneste alene. Dertil
kommer en meget stor regning for reha-
bilitering og sociale foranstaltninger,
som vi ikke har et præcist tal for, men
det er stort! Jeg tror, der er rigtigt
mange, som ikke helt gør sig klart, hvor
stor en belastning, den her sygdom er –
men det kan vi i fællesskab lave om på,
siger Tue Byskov Bøtkjær.

I Danmark er vi i dag blandt de førende i
hele verden, når det gælder den akutte
behandling af stroke – altså det at få folk
hurtigt ind på hospitalet og startet den
behandling, som genskaber blodforsy-
ningen til det ramte område i hjernen. 

Men selvom vi er nået meget langt, er
det stadig muligt at gøre det endnu
bedre, og handleplanen indeholder der-
for konkrete anbefalinger og forslag til
målsætninger, som vil resultere i øget
overlevelse og bedre prognoser for de
overlevende.

- Et andet helt centralt punkt i vores ud-
spil til en samlet handleplan er, at vi ens-
retter og løfter kvaliteten i rehabilite-
ringen. Omkring en tredjedel af de per-
soner, som overlever deres stroke, får et
længerevarende handicap, som kræver
genoptræning. Men der er meget stor
forskel på, hvilket rehabiliteringstilbud
de får. Det afhænger blandt andet af,
hvor i landet man bor – og det er hver-
ken rimeligt eller godt nok. Der vil vi ar-
bejde på, at alle danskere får samme
høje kvalitet i rehabiliteringen, slutter
Tue Byskov Bøtkjær.

Nedslag i Handleplan for stroke
Hjernesagens udspil til en samlet handleplan for strokeområdet indeholder
konkrete målsætninger for hele forløbet med stroke. Her følger nogle nedslag
i vores målsætninger og anbefalinger:

• Forebyggelse: Det absolutte antal af stroke skal reduceres med 10 procent
inden 2030.

• Præhospital indsats: 70 procent af alle patienter skal på hospitalet i tide til
at modtage behandling, som genopretter blodforsyningen i hjernen.

• Akut udredning og behandling: Alle patienter, der kan have gavn af det, skal
modtage blodpropsfjernende behandling.

• Overgang fra hospitalet: Alle danske strokeafsnit og kommuner skal im-
plementere de samme metoder til reel patientinddragelse.

• Rehabilitering efter udskrivelse: Der skal etableres bindende standarder for
rehabilitering på et ensartet højt niveau i hele landet.

• Livet med stroke: Vi skal have systematiske tilbud om undervisning og
støtte til pårørende – herunder målrettede tilbud til børn og unge. Desuden
skal lovgivning og klagemuligheder forenkles.

Læs hele planen på hjernesagen.dk/strokehandleplan
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Lene Romer Halby bliver en lille smule
fjern i blikket, da hun første gang præ-
senteres for idéen om, at hun skal skrive
klummen til denne udgave af Hjernesa-
gens medlemsblad, som har tema om
Hjernesagens lokalforeninger og det fri-
villige arbejde. Idéen er jo både god og
oplagt, da Lene er Hjernesagens nye fri-
villigekoordinator og ved en del om det
at være frivillig og arbejde med frivillige.
Der er bare lige det der med at finde
tiden til det. For nok er Lene ny i sekre-
tariatet – men hun har allerede hæn-
derne fulde.

- Min første opgave i Hjernesagen er at
hjælpe til med at få det frivillige arbejde
i lokalforeningerne i gang igen efter co-
rona, forklarer Lene og uddyber:

- Jeg er i gang med at ringe rundt til de
foreninger, hvor vi allerede ved, at de
har brug for noget hjælp – fx hvis de
mangler folk til bestyrelsesarbejdet.
Men der er også en masse andre små og
større projekter i gang. Jeg er fx ved at
etablere en aktivitetsgruppe i en anden
lokalforening, hvor bestyrelsesposterne
er fint besat. De er bare så heldige også
at have en gruppe personer, som gerne
vil gøre en indsats – uden at være invol-

veret i bestyrelsen. De skal have lidt
hjælp til at komme i gang med at stable
et arrangement på benene, så de får
noget konkret erfaring og derefter kan
gå videre på egen hånd, forklarer hun.

Frivillig på mange måder
Det er nemlig en vigtig pointe, under-
streger Lene: I en forening som Hjerne-
sagen kan man være frivillig og gøre en
forskel for sig selv og andre på mange
forskellige planer og måder. Selvfølgelig
er der det helt klassiske bestyrelsesar-
bejde. Men også selvom man ikke kan se
sig selv som hverken formand eller kas-

serer, kan man meget vel være en aktiv
del af foreningen.

- Det kan handle om at arrangere ud-
flugter i naturen med et specifikt tema.
Eller det kan være dejlige gåture, en kaf-
feklub – i virkeligheden kan det være
hvad som helst. I bund og grund hand-
ler mit arbejde om at understøtte alle
mulige slags aktiviteter ude lokalt – det
kan være stort som småt. Det vigtigste
er bare, at der er så mange og så forskel-
lige tilbud til vores medlemmer i hele
landet som muligt, understreger Lene.

En berejst københavner
Lene kalder sig selv en rigtig københav-
ner – men en af den slags, som faktisk
kender hele landet og har besøgt flere
små og større byer end de fleste af os
andre. Hun bor i Skovlunde sammen
med sin mand Peter, som først i 2011 og
siden i 2018 blev ramt af et stroke, så
hun har også personlig erfaring med at
være pårørende til en person med er-
hvervet hjerneskade. 

Hun har en meget varieret jobmæssig
baggrund fra både teaterverdenen, hvor
hun som produktionsleder og regissør
har turneret hele landet tyndt i mere

TEMA: Hjernesagens frivillige

Også hjælp 
til hjemmesiden!
Husk på, at det også er muligt 
for alle lokalforeninger at få 
assistance fra sekretariatet til at
bruge hjemmesiden mere aktivt. 

Skriv en mail til Camilla Liv 
Cramer-Nielsen, hvis der 
er noget, som driller: 
camilla@hjernesagen.dk

En håndsrækning 
til Hjernesagens
frivillige
Hjernesagen har i disse måneder et ekstra stort fokus på at støtte de mange frivillige, som gør en stor indsats for vores
medlemmer i hele landet – og også på at hverve nye frivillige. Flere steder står man nemlig i et vanskeligt generations-
skifte, som ikke ligefrem er blevet hjulpet på vej af to års coronanedlukninger. Derfor har Hjernesagen udvidet sekre-
tariatet med en frivilligekoordinator.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen
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end 10 år og fra forskellige socialfaglige
konsulentjobs. Som sidebeskæftigelse
har hun i flere år arbejdet som fore-
dragsholder om patient- og pårøren-
deinddragelse på landets hospitaler.

Og så har hun også selv masser af erfa-
ring med frivilligheden: Hun er en meget
ivrig løber, og har været med til at stable
flere hold til den årlige DHL-stafet på be-
nene. Og under coronaperioden lykke-
des det hende at etableret et
motionsfællesskab, hjemme i Skov-
lunde. 

- Vi har en gruppe, som vi kalder Skov-
lunt’erne, hvor vi mødes hver søndag kl.
10 for at motionere sammen. Afhængig
af ens fysiske formåen, dagsform og
humør enten går, lunter eller løber man
en fast rundtur. Man tager så mange

runder, som man har lyst til, og på den
måde er alle sammen om at motionere
på hvert sit niveau. Der er ingen, som er
hverken hurtigst, langsomst, bagest
eller forrest. Det er vigtigt, for det hand-
ler ikke om at konkurrere: Vi er sammen
– og det er det vigtigste: Sammenhold,
godt humør og fysisk aktivitet, under-
streger hun.

Stort som småt
Lene understreger, at man som menigt
medlem eller engageret i en lokalfor-
ening også er mere end velkomne til at
kontakte hende, hvis man sidder med
en konkret idé, som af den ene eller
anden årsag er vanskelig at håndtere. 
- Det behøver ikke være store, forkro-
mede projekter, som kræver en hel
masse. Det må det godt, men det kan
også fint være noget ganske simpelt,

hvor man støder hovedet på en mur.
Som fx om man kan spille petanque
nogen steder i sin kommune. Så tager
jeg fat i kommunens frivilligekoordina-
tor og finder en løsning – eller et alter-
nativ, hvis den oprindelige idé ikke kan
lade sig gøre, siger Lene.

Hun minder også om, at Hjernesagen
stadig råder over en pulje af gavekort,
som fx kan bruges til biografture, mu-
seumsbesøg, café- eller restaurantbe-
søg. Og hun hjælper gerne med ideer til,
hvordan man kan udnytte dem.

- Lige nu sidder jeg med et projekt på
den københavnske vestegn. Her satser
vi på at få lavet et foredrag med efter-
følgende fællesspisning – og der regner
vi med at bruge nogle af de gavekort, vi
har til rådighed. Vi kunne sagtens lave
det samme eller noget tilsvarende på
Bornholm eller Mors. Det handler bare
om enten at komme med den gode idé
eller bede om inspiration til en god idé.
Så finder vi ud af noget, siger hun.

Kobles på børne- og ungeprojekt
De første måneder af hendes ansættelse
skal udelukkende bruges på at servicere
lokalforeningerne, samle gode idéer til
aktiviteter og dele dem på tværs af for-
eningerne. Hun er selv opsøgende, men
håber også, at mange flere, som enten
allerede er aktive i Hjernesagen eller
kan se sig selv som aktive, vil række ud
og kontakte hende.

Senere på året vil hun blive koblet på
Hjernesagens projekt om børn og unge
som pårørende. Her skal hun være med
til at arrangere frivilligecamps og kurser
for børn og unge pårørende. 

- Det bliver også virkelig spændende at
dykke ned i. Men lige her og nu er jeg
opsat på at lære endnu flere af vores lo-
kalforeninger og frivillige at kende. Jeg
håber på, at rigtigt mange vil tage mod
tilbuddet om hjælp til at starte nye akti-
viteter op, så endnu flere kan få glæde af
fællesskabet og mødet med andre i
samme situation, siger Lene, inden hun
også husker at nikke til invitationen om
at skrive lidt om frivillighed i klummen. 
Dén kan du læse på side 23 her i bladet –
og hvis du vil i kontakt med Lene, kan du
ringe til hende på 43 14 05 78 eller sende
hende en mail på lene@hjernesagen.dk

Hjernesagens nye frivilligekoordinator Lene Romer Halby.
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Det er svært at tage fejl af den helt ka-
rakteristiske, svirpende lyd af en ket -
sjer, der rammer en fjerbold med fuld
fart. Og kombinerer man den med gum-
miskoenes såler, som piber mod hallens
gulv, fjernes den sidste tvivl: Hjernesa-
gen er taget til badmintontræning. 

Helt konkret befinder vi os i Hjørring, og
dagens træning er en noget decimeret
omgang på grund af praktiske forhin-
dringer som fx togforsinkelser og syg-
dom. Men i det mindste er Jacob
Thomsen, 33 år og medlem af Hjernesa-
gen, mødt frem, og lige nu lufter han
ketsjeren med Hjørring Kommunes
idrætskoordinator Johannes Baggesen
på den anden side af nettet.

- Jeg kommer her en gang om ugen, hvor
vi normalt spiller en time til halvanden
hver gang. Det giver noget energi og
glæde til hverdagen. Det er en mulighed
for at være sammen med nogle andre
mennesker på en sjov og aktiv måde,
indleder Jacob Thomsen. 

Træningen hjælper
Jacob er tømrer, og i 2020 var han invol-
veret i en alvorlig arbejdsulykke, hvor
han fik et halvt tons plader ned over sig.
Foruden en masse brækkede knogler i
hele kroppen fik han også indre blød-
ninger i hovedet. For at lette trykket på
hjernen fjernede lægerne et stykke af
hans kranieskal. I alt har han gennem-

gået fire operationer i kraniet, inden han
sidste efterår for alvor kunne begynde
at se fremad igen.

Han har været i gang med badminton-
træningen i tre-fire måneder nu, og han
er også begyndt i et jobafklaringsforløb –
faktisk har han dagen efter dette inter-
view med Hjernesagen sin første dag
retur i tømrerfaget. I første omgang bare
to timer om ugen og endnu er det uklart,
hvordan alting ender. Men Jacob er for-
sigtig optimist.

- Der er ingen tvivl om, at det her bad-
mintontræning hjælper. Også med at få
bygget lidt muskler på, efter at jeg har
været meget stille i en lang periode. Jeg
går også i motionscenter, og jeg er helt
sikker på, når jeg forhåbentlig er tilbage
på arbejdsmarkedet igen, så kommer
jeg til at fortsætte med at spille badmin-
ton – bare som medlem af klubben. 

Vanskelig genstart efter corona
For når Jacob i dag spiller badminton i
Hjørring er det nemlig ikke som helt al-
mindeligt medlem af den lokale klub:
Hans træning er del af det kommunale
tilbud BKS. Det står for Bevægelse, Krop
og Sind, og er et tilbud, som er målrettet
borgere med en erhvervet hjerneskade.
Det foregår i et samarbejdet mellem
kommune, idrætsforeninger og private
organisationer som fx Hjernesagen. 

Den lokale formand for Hjernesagen i
Hjørring, Richard Petersen, er glad for
samarbejdet. De sidste 2 år har forenin-
gen stort set været lukket ned for akti-
viteter, mens der før nedlukningen var
god tilslutning til aktiviteter og arrange-
menter. Der mangler stadig noget, før de
er oppe på samme niveau, forklarer Ri-
chard og kommer med et konkret ek-
sempel:

- Den 26. januar havde vi et fantastisk
godt foredrag på programmet. Det var
en af de bedste oplægsholdere, vi har
haft – og det var virkelig spændende.
Det var sådan set helt perfekt, men… Der
kom kun halvdelen af de mennesker,
som vi normalt ser til den slags arran-
gementer. Måske var det bare lidt for
optimistisk, da der stadig var højt smit-
tetal, så det er vigtigt med nogle nye til-
bud – og med nogle tilbud, som retter sig
mod forskellige målgrupper.

Flere i gang med idræt
Og det er her, at Johannes Baggesen
kommer ind i billedet som den praktiske
kobling til Hjørring Kommune.

- BKS er finansieret af kommunen, men
er et samarbejde mellem idrætsforenin-
gerne, som lægger lokaler, udstyr og
trænere til og fx Hjernesagen på den
anden side, som kan være med til at re-
kruttere deltagere i projektet. Kommu-

TEMA: Hjernesagens frivillige

Vi skal til at lære
at mødes igen 
Hjernesagen i Hjørring kommune har som så mange andre lokalforeninger gået gennem en vanskelig periode under
og efter coronanedlukningerne, men glæder sig nu til at samme aktivitetsniveau som før pandemien. Der er tilmed
kommet et nyt kommunalt samarbejde om idræt og bevægelse med fokus på socialt samvær, sjove aktiviteter, gode
rammer og enkle regler er et vigtigt skridt i den rigtige retning. 

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen
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nen stiller med et socialpædagogisk bin-
deled i form af mig selv eller min kollega
Maja, og det er vigtigt for at skabe tryg-
hed både blandt deltagerne og forenin-
gerne: Vi kan konstatere, at det er
lykkedes at lave nogle samarbejder med
lokale idrætsforeninger, som vi før
havde svært ved at få hul igennem til, og
det er netop fordi der følger fagperso-
nale med ud. Samtidig kan vi også se, at
vi får fat i en gruppe borgere, som vi nor-
malt har vanskeligt ved at nå, forklarer
Johannes.

Dagens træning er som nævnt noget
usædvanlig. De andre på holdet er for-
hindret i at deltage, og det betyder også,
at Jacob ikke kan nyde godt af den sæd-
vanlige trænerkapacitet; han plejer
nemlig at blive trænet af badminton-
klubbens fastansatte træner, som også
er træner for sidste års danske mester i
badminton, Victor Svendsen. I dag må
Jacob altså nøjes med lidt sparring fra
Johannes, men i virkeligheden betyder
det ikke så meget: Det handler meget
mere om samvær, bevægelse og sociale
relationer, end det handler specifikt om
at blive god til badminton.

- Hele samarbejde i BKS drejer sig om at
få flere i gang med idræt – og det virker.
Lige nu har vi tilbud om, at man kan
spille badminton, floorball og billard og
om dans. Vi arbejder med at få svøm-

ning med på programmet og håber, at
det lykkes, fordi det vil åbne for, at vi kan
tilbyde idræt til flere mennesker – fx
folk med et større bevægelseshandicap.
Aktuelt har vi 65 borgere, som er aktive
i BKS, og det er vi faktisk rigtig godt til-
fredse med, siger Johannes.

Spiller hinanden gode
Det er ikke alle 65, som er medlemmer af
Hjernesagen, men samarbejdet i BKS
handler med Johannes’ ord om, at de del-
tagende parter spiller hinanden gode. Og
det vil på sigt forhåbentlig også føre til, at
de enkelte deltagere i projektet som
Jacob vælger at blive medlemmer af
idrætsforeningen – og får øjnene op for
de fordele, de kan have af at være med-
lem af en organisation som Hjernesagen.

- Hjernesagen startede samarbejdet
med BKS sidste sommer. Det passede
rigtigt fint – både i forhold til at vi skulle
i gang igen efter corona, og i forhold til at
det motionsrum, som vi ellers rådede
over, blev lukket ned. Det var et tilbud,
som var meget brugt – så vi er rigtig
glade for at kunne tilbyde medlem-
merne et andet motionstilbud, siger Ri-
chard og opsummerer lokalforeningens
genstart efter coronaperioden:

- Som forening har vi stadig lang vej, før
vi er tilbage på samme aktivitetsniveau
som før corona, men vi er i gang. Jeg vil
sige, at vi er ved at lære at kravle igen.
Så skal vi til at gå – og forhåbentlig kom-
mer vi også til at løbe igen. Man må være
tålmodig, for det tager sin tid.

Jacob Thomsen
(øverst samt til
højre) træner bad-
minton én gang om
ugen i det kommu-
nale tilbud BKS, hvor
Johannes Baggesen
(i midten) fungerer
som bindeled 
mellem kommune,
idrætsforeninger 
og organisationer
som Hjernesagen. 
Nederst Hjernesa-
gens lokalformand 
i Hjørring, Richard
Petersen.
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TEMA: Hjernesagens frivillige

Træk en gamm
sweater på…

Hjernesagens lokalforening i Assens, Faaborg-Midtfyn, 
Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø har en efterhånden 
flere år gammel og særdeles velfungerende mandegruppe. 
Det hele startede med en fisketur for 6-7 år siden, 
men er i dag udvidet, så det også omfatter gymnastik 
og madlavning. Det hele er kun for mænd
– og det er der faktisk en ganske god grund til.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Lone Brandt Petersen
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Åben for alle
Fisketurene under den sydfynske mandegruppe er
åben for alle, der har lyst til at være med – og de vil rig-
tigt gerne have selskab af endnu flere. Det gælder
også, selvom man ikke bor i lokalforeningens område.
Så hvis du tænker, at det er noget for dig, kan du både
finde en oversigt over de næste ture under lokalsi-
derne bagest i bladet her og på Hjernesagens hjem-
meside under lokalforeningen. 

Det er gratis at være med, og man kan også låne fi-
skeudstyr, hvis man har brug for det. Kontakt 
Flemming Frederiksen og hør nærmere på mail: 
sydfyn@hjernesagen.dk eller på telefon: 21 60 08 28.



Flemming Frederiksen tager imod i sit
hus i Assens iført en grøn t-shirt fra
Hjernesagen. Han er formand for Hjer-
nesagen i Assens, Faaborg-Midtfyn,
Langeland, Middelfart, Svendborg og
Ærø, og han er lige kommet hjem fra en
tjans som instruktør på et nystartet
gymnastikhold for mænd med senhjer-
neskade. 

Gymnastikholdet er sidste skud på
stammen af en lang række aktiviteter i
det sydfynske, som er målrettet mænd.
De kalder det mandegruppen – og ideen
startede paradoksalt nok i hovedet på
en kvinde: Flemmings kone, Helle.

- Helle syntes, der manglede noget til os
mænd. Hun har en pårørendegruppe i
vores lokale forening, men hun kunne
se, at der ikke kom nogen mænd, så hun
var bange for, at vi ikke havde et forum,
hvor vi kunne få snakket sammen, siger
Flemming.

Ren råhygge
Da Helle havde luftet tanken, gik Flem-
ming i lidt tid og tyggede på ideen, inden
han startede ud i det små sammen med
sin næstformand: De arrangerede en fi-
sketur og inviterede andre mænd fra lo-
kalforeningen med. Det blev en både
hyggelig og sjov tur, som derfor blev gen-
taget – og efterhånden udviklede det sig
til et fast tilbud. Gutterne – for tilbuddet
er stadig kun henvendt til mænd – fisker
både fra kysten, i put and take-søer, og
tager ind imellem også på kutterture. 

- Det er ren råhygge. Vi kommer ud, får
noget luft og får rørt os lidt. Og så husker vi
altid kaffen og madpakken. Det er næsten
lige så vigtigt som fiskestangen. Vi prøver
tit at se, om vi kan låne et bådhus eller
noget i den stil, hvor vi kan samles om fro-
kosten og så går snakken, siger Flemming. 

Der er efterhånden gået 6-7 år siden den
første fisketur, og nu har mandegruppen

udvidet aktiviteterne til en månedlig
omgang madlavning for finere mænd.
Også her er det hyggen, som er i højsæ-
det, og der skeles ikke for alvor til kost -
rådene:

- Vi plejer at sige, at bacon kan redde det
meste, griner Flemming og fortsætter: -
Vi lever så sundt resten af tiden, så mon
ikke at det går, at vi skejer lidt ud den
ene gang om måneden?

Snakker om alt 
– også det alvorlige
Skulle den dårlige samvittighed over flø-
desovs og sprød bacon alligevel få tag i
de fine mænd fra Sydfyn, så kan de altså
nu få en omgang aflad i det helt nystar-
tede motionstilbud, hvor Flemming age-
rer gymnastikinstruktør.

For med årene er det blevet helt tydeligt,
at Flemmings hustru Helle havde ret:
Der var brug for et særligt tilbud til
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Flemming Frederiksen, lokalformand for Hjernesagen i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø, er selv ivrig 
lystfisker - og initiativtager til mandegruppen.
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efter sådan en tur med gutterne. Det
giver både energi og humør til resten af
ugen. Jeg tror, det er vigtigt med sådan
et frirum, hvor man kan få vendt både
stort og småt.

Gode råd
Flemming Frederiksen har mange års erfaring i at arrangere ture, udflugter og

begivenheder i Hjernesagens regi. Han har nogle enkle råd til andre:
• Undgå aflysninger. Af princip aflyser Flemming aldrig en tur, for som han

siger, kan det ende med at være en fantastisk tur, også selvom man bare er
et par stykker. Og hvis man har for mange aflysninger, så holder folk bare
op med at melde sig til.

• En bid mad og et halvt glas vin til dem, der har lyst til det, gør meget for at
løsne stemningen. Husk at det sociale altid skal være i centrum.

• Man skal kravle før man kan gå: Det er muligt, der kun kommer nogle få
stykker de første par gange, men bare bliv ved. Der skal nok komme flere
til hen ad vejen.

mændene. Hvor de før glimrede ved
deres fravær i foreningens arrange-
menter, kommer de nu i stor stil – og får
også andet med sig end frisk luft og god
mad:

- Vi kan snakke om alting, uanset om vi
mødes til en fisketur, madlavning eller
gymnastik. Der er en anden tone, når da-
merne ikke er med. Det er som om, det
er lidt lettere at tale følelser, når der kun
er mænd, og jeg tror ikke, at vi ville
kunne blive ved med at samles så
mange, hvis vi også inviterede damerne
med. Vi vender hele verdenssituationen
mellem os, og har også plads til at
snakke om de svære ting: Hvordan det
er at blive ramt. Eller at blive pårørende
til en ramt, for der er både ramte og på-

rørende med i gruppen, forklarer Flem-
ming og uddyber: 

- Det giver rigtig meget. Man får noget
med hjem – man er simpelthen gladere

I sæsonen mødes mandegruppen jævnligt til fisketure fra molen, stranden, i fiskesøer eller på kutterture. 
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Har du en 
hjerneskade  
eller 
hjernerystelse?
Så få hjælp af vores specialister      

til at komme videre.

Center for Hjerneskade

Amagerfælledvej 56A

2300 Kbh. S

Telefon: (+45) 36 32 90 06

kontakt@cfh.ku.dk

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

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

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

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

Er du irriteret over, at din skinne 
sidder fast på dine sko? 
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Tilbud til dig, der lever med moderat eller svær afasi
Hjernesagen tilbyder dig og din pårørende et ophold på Hotel Vejlefjord den 27. til 28. juni 2022.

Her kan du mødes med andre, der lever med afasi. Du kan opleve Yago Bundgård, Peter Meyer og Kenneth Bremer
fortælle inspirerende om deres liv med afasi. Du kan også høre et oplæg om afasi og genoptræning. 

Mellem foredragene er der god tid til at opleve de skønne omgivelser ved Vejlefjord. 

Du overnatter på Hotel Vejlefjord og opholdet inkluderer forplejning og adgang til De Termiske Bade og Thalasso Spa.
Hotel Vejlefjord og omgivelserne har optimal handicap adgang. Men hotellet har desværre ikke mulighed for tilbyde
en personlig hjælper eller anden faglig assistance.

Opholdet koster bare kr. 500, og du skal selv betale transport og eventuelle tilkøb fx af drikkevarer eller
enkeltværelse (300 kr.)

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Hjernesagen på mail: admin@hjernesagen.dk

Afasidage på Vejlefjord
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Skulle der sidde en enkelt læser af Hjer-
nesagen eller to med følelsen af, at alting
har været en smule trægt i de sidste par
år – og at det er svært at komme i gang
med sine aktiviteter igen efter de lange
nedlukninger coronaen har medført, så
er der ikke så meget at sige til det. Der er
nemlig en vis portion sandhed i det. I
hvert fald viser flere undersøgelser, at
de etablerede, frivillige organisationer
som fx Hjernesagens lokalforeninger
ikke har haft det helt let under pande-
mien. 

Sidste år udkom der eksempelvis en
norsk undersøgelse, som viser, at næ-
sten 80 % af alle lokale, frivillige organi-
sationer i Norge enten har ligget stille
eller har haft markant nedsat drift
under pandemien. På en måde er det en
smule paradoksalt, for samme undersø-
gelse viser det samme som flere danske
undersøgelser: At den almindelige bor-
ger under pandemien, faktisk har gjort
en ekstra indsats for at hjælpe. Det fore-
går bare i et andet regi end i de sædvan-
lige organisationer og foreninger. Fx kan
Center for Frivilligt Socialt Arbejde på-
vise, at bare 16 % af det frivillige arbejde
under coronaperioden foregik i regi af
etablerede foreninger som fx Hjernesa-
gen.

Med andre ord er det lige præcis for-
eninger som Hjernesagens lokalforenin-
ger, der har haft det vanskeligst under
de sidste to års restriktioner og nedluk-
ninger.

Men nu, hvor samfundet er åbnet op
igen og vejret bliver bedre, skal vi til at
genfinde motivationen – uanset om det

handler om at dyrke motion i idrætsfor-
eningen, komme ud og se vennerne igen
– eller starte aktiviteter i Hjernesagen.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har
listet nogle gode råd til at motivere sig
selv og andre i det frivillige arbejde:

• Gør det helt tydeligt, at den frivillige
indsats gør en stor forskel

• Afstem forventninger – lyst og kom-
petencer skal passe til opgaven

• Sørg for at der er noget meningsfyldt
at lave, når den frivillige er mødt frem

• Giv ansvar og lad de frivillige træffe
egne beslutninger

• Huske det sociale – frivilligt arbejde
skal være sjovt!

Det er ikke nødvendigvis nogen let op-
gave at komme i gang igen: Erfaringerne

viser, at det er sværere, jo længere pau-
sen i aktiviteterne har varet. Derfor kan
der måske være brug for inspiration og
nye kræfter til at starte nye aktiviteter
op. 

Dér vil jeg gerne for egen regning tilføje:
Ræk hånden frem, hvis det kniber. Som
Hjernesagens frivilligekoordinator sid-
der jeg klar med hjælp, rådgivning og
praktisk assistance – og måske kan jeg
også tilbyde inspiration fra, hvordan
andre af vores lokalforeninger har gre-
bet opgaven an. Husk, at jeg bare er en
mail eller en opringning væk!

Og selvom det måske ind imellem kan
føles som en udfordrende opgave, så in-
deholder kortlægningen af frivillighe-
den i Danmark også gode nyheder. Fx at
der stadigvæk er mange af os: 40 % af
alle danskere arbejder frivilligt – og det
tal har ligget helt stabilt gennem 10-15
år. De frivillige fordeler sig nogenlunde
ens over alle aldersgrupper, selvom der
er lidt færre blandt de 30-årige og de 50-
årige. Der er lidt flere frivillige i Vest—
end i Østdanmark, men heller ikke her
er forskellen meget stor. 

De frivillige findes altså derude; vi skal
bare sørge for, at de har noget sjovt og
meningsfyldt at tage sig til!

Lene Romer Halby, 
frivilligekoordinator i Hjernesagen

Kontaktinformationer: 
43 14 05 78 eller Lene@hjernesagen.dk

TEMA: Hjernesagens frivillige

KLUMMEN:

Det skal være sjovt
og give mening
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- Det bedste ved drejebænken er, at jeg
faktisk glemmer, at jeg er handicappet,
når jeg sidder her. 

Ordene kommer fra Eric, som er i gang
med at dreje en kuglepen i træ til Hjer-
nesagens udsendte. Eric er fast inventar
på torsdagsholdet i Ny Viemosegård i
Hillerød. Og sammen med Ole, der også

er strokeramt, holder han den frivillige
instruktør og hjælper Poul Arnkjær
travlt beskæftiget. 

Der dufter godt af træ her på værkste-
det, maskinerne snurrer lystigt, og
høvlspånerne flyver gennem luften. Ole
er faktisk fuldkommen dækket af spå-
ner, som han sidder og presser drejejer-

net mod et stykke norsk fyr, som er i
gradvis transformation fra en firkantet
træblok til en smuk skål.

- Det er dejligt at komme her og dreje
træ. Det bryder isolationen. Der er
mange, som oplever, at de mister venner
og bekendte, når de bliver ramt af et
stroke, fordi folk bliver berøringsangste

TEMA: Hjernesagens frivillige

”Jeg glemmer, jeg 
er handicappet”
I Hillerød mødes Hjernesagen i Nordsjællands lokalforening to gange ugentligt på Ny Viemosegård. 
Et aktivitetscenter, som Hjernesagen deler med en række andre foreninger i kommunen – og et sted, som 
rummer mange muligheder og en helt særlig stemning. Aktuelt er det videostue, trædrejning og kortspil, 
som præger aktiviteterne.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen
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og ikke ved, hvad de skal sige, og hvor-
dan de skal opføre sig, når deres ven
pludselig sidder i kørestol. Så det er vig-
tigt at sørge for at komme ud og se nogle
mennesker, siger Ole i en pause fra dre-
jebænken. 

Han laver kun skåle, fortæller han. Til
gengæld har han drejet mere end 100 af
dem. Enkelte beholder han, men de fle-
ste forærer han til familie og venner – og
så kan de sødeste af hjemmehjælperne
også få en skål engang imellem, tilføjer
han med et grin. 

Glæde over samværet
Uden for vinduerne dukker en bil fra
Flextrafik op. Det er Peter, også stroke-
ramt og medlem af Hjernesagen, som
kommer lidt senere i dag. Modsat de to
andre lider Peter af ekspressiv afasi og
har svært ved at udtrykke sig. Men glæ-
den og fornøjelsen ved at være sammen
med de andre og holde sig beskæftiget
ved drejebænken lyser ud af ham.

Peter bliver modtaget med godmodige
drillerier om at møde til direktørtid og
dovne den i sengen. Peter har noget
med, som han gerne vil vise til instruk-
tøren Poul, men han har svært ved at
fortælle, hvad og hvor det er. 

Det bliver hurtigt et fælles projekt for
alle på værkstedet at hitte ud af, hvad
der er på spil. Efter lidt roden rundt i
hans rygsæk viser det sig, at han har en
tom patron til en kuglepen med; han har
brug for nyt indmad til sine drejede kug-
lepenne derhjemme. Flere grin og lidt
mere drilleri – og så får Poul også sat
Peter i gang foran drejebænken.

En forening i et 
generationsskifte
Dagen er startet en times tid forinden,
hvor Lisbet Kragh, som er Hjernesagen i
Nordsjællands lokalformand, bød vel-
kommen og sang for i en fællessang.
Hun fortæller, at lokalforeningen mødes
hver tirsdag og torsdag på Ny Viemose-
gård med forskellige hold de to dage. 

- Tidligere malede vi meget og lavede filt.
Dengang kom der mange kvinder, og vi
havde et frafald af mænd. Men så fik jeg

fat på de her fire drejebænke, og i dag er
der et flertal af mænd, som kommer, for-
tæller hun og slår sigende ud med
armen: Rundt om bordet sidder ud over
Lisbet og Hanne, som også er frivillig,
udelukkende mænd. Nu åbner de dog
igen et hold med maling om tirsdagen,
så håbet er at få lokket flere kvinder
med igen.

I dag bliver der lagt puslespil, drejet træ
og set film. De synger sammen og spiser
frokost sammen – og så bliver der ofte
spillet kort om tirsdagen. Lokalforenin-
gen har investeret i en kortblandema-
skine, så også halvsidigt lammede kan
være med. Mest af alt handler det, som
også Ole var inde på, om at komme ud og
finde et fællesskab med andre.

- Et eller andet sted står vores forening
over for et generationsskifte. Jeg har
været med i mange år, og vi er ikke så
mange aktive længere. Vi har været
nødt til at mindske udbuddet af aktivi-
teter, efter hvad vi kan. Vi laver så
meget, som vi kan, og det er vigtigt hele
tiden at være positive, når der er nogen,
som efterspørger en aktivitet. Det er
ikke sikkert, at vi kan rumme det, men
vi kan da prøve det af. Det er vigtigt at
være åben, siger hun.

Forelsket i stemningen
Lisbets egen historie som frivillig i Hjer-
nesagen er på en gang usædvanlig og
samtidig ganske typisk: Hun var hver-
ken selv ramt eller pårørende, da hun i
2004 stiftede bekendtskab med Hjerne-
sagen og Ny Viemosegård. 

Lisbet var i praktisk som social- og
sundhedsassistent og skulle finde nogle
aktiviteter til en borger ved navn Mar-
git. Efter bare én dag på Viemosegård
var hun med egne ord helt og aldeles
forelsket i stedet og stemningen. Margit
tog hjem glad og i godt humør, og da Lis-
bets praktikperiode var overstået, blev
hun kontaktet af den daværende for-
mand, om hun havde lyst til at være fri-
villig. Det havde hun. Året efter stillede
hun op som suppleant i foreningen. Og i
2006 blev hun formand.

- Det er meget sådan, det er: Hanne star-
tede som bruger hos os. Ved frokosttid
var hun blevet frivillig, og da vi drak ef-
termiddagskaffe ville hun stille op til be-
styrelsen, griner Lisbet.

Mere om 
Hjernesagen 
i Nordsjælland
Hjernesagens lokalforening i Nord -
sjælland arrangerer koordinations-
og styrketræning, vinsmagning, fo-
redrag og udflugter. En gang om må-
neden har de søndagsarrangemen-
ter med spisning og musik. Læs me -
re i lokalstoffet bagest i bladet.

Kunne du tænke dig at engagere dig
i deres aktiviteter, er Lisbet, Hanne
og resten af bestyrelsen meget in-
teresseret i nye frivillige. 
Skriv til en mail til 
nordsjaelland@hjernesagen.dk
og aftal nærmere. 

Ole Christian Petersen, bruger på 
Ny Viemosegård

Lisbet Kragh, lokalformand for Hjernesagen i
Nordsjælland.
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Det er ti år siden, at Jens Bilberg blev
ramt af et aneurisme og endnu længere
siden, at han gik på efterløn efter et ar-
bejdsliv i højeste gear. Det er også tyde-
ligt, at Jens i dag døjer lidt med at få
luften, men hverken skavanker eller
alder kan stoppe ham. Tværtimod er
der fuld fart på Hjernesagens lokalfor-
mand for Herning og Ikast-Brande.

- Jeg har altid arbejdet med frivillige. I
mit arbejdsliv var jeg leder af et ældre-
center på Mors i ti år. Bagefter havde jeg
ti år som leder af et ældrecenter i Her-
ning. Begge steder drev vi et aktivitets-
center med brugere og frivillige. I
Herning var vi op mod 200 frivillige, da
der var flest, forklarer Jens.

Cykler, kanoer og skydning
Selvom årene er gået, og karrieren ind-
stillet, nærmest sprudler Jens stadig af
idéer og initiativer. Lige nu er han i fuld
gang med et projekt, hvor han laver al-
mindelige cykler om til gåcykler, som
giver mulighed for, at dårligt gående kan
komme ud i den friske luft. Projektet
startede med, at Jens simpelthen satte
en annonce i Herning Folkeblad, hvor
han efterspurgte brugte cykler. Han
blev nærmest oversvømmet af folks af-
lagte cykler, som han nu selv roder med
nede i kælderen. Helt simpelt består om-
bygningen af, at han piller kæde og pe-
daler af og sænker sadlen. Håbet er at få
så mange som muligt med ud på ture i
lokalområdet.

Tilsvarende er han, sammen med de øv-
rige bestyrelsesmedlemmer i Herning

og Ikast-Brande, i gang med at starte en
skydeklub for Hjernesagens lokale med-

TEMA: Hjernesagens frivillige

”Det giver indhold
og mening med livet”
Jens Bilberg, lokalformand for Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande er en særdeles aktiv herre med 
masser af idéer til aktiviteter og projekter. Han har altid beskæftiget sig med frivillige – også i sin 
erhvervskarriere, og han har som mantra, at man skal fokusere på det, vi kan, frem for det modsatte. 
Læs et lille portræt af en af Hjernesagens mange frivillige kræfter.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Formand for Hjernesagen i Herning og Ikast-Brande, Jens Bilberg, på en af de nye gåcykler.
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lemmer. Lokalforeningen råder nemlig
både over en tidligere skydeinstruktør
og en tidligere hjemmeværnsmand, og
så ved Jens, at der blandt medlemmerne
også er en lille flok tidligere jægere, som
sikkert kunne være interesseret.  

- Vi laver også noget mindfulness i na-
turen, vi har planer om en kanotur på
Gudenåen og – ja, det handler jo i bund
og grund om at finde ud af, hvad der er
interesse for. Og så må vi prøve at få det
op stå, siger Jens. 

Vi skal dyrke det, vi kan
For år tilbage, da Jens var helt nyslået
efterlønner, lavede han en rejseforening,
som var målrettet ældre. Han havde
kontakt til en pensioneret buschauffør
og sammen arrangerede de, i de fem år
foreningen eksisterede, en vrimmel af
busture i både Syd- og Nordeuropa. Det
var langt fra en enkel opgave, fordi en
del af medlemmerne var gangbesvæ-
rede, og derfor stillede ekstra krav til
overnatningssteder og adgangsforhold. 

- Kaster man sig ud i den slags, er man
nødt til selv at tage ud og se på forhol-
dene. Man kan ikke nøjes med at stole
på, at et hotel fx annoncerer, at deres
værelser er handicapvenligt indrettede.
Det lærte vi på den hårde måde, da vi en-
gang kom til et sted, hvor der ganske
vist var en elevator, men den var for lille
til, at der kunne være en kørestol i den,
husker Jens med et lunt smil.

Den udfordring blev også løst. Med fæl-
les hjælp og en positiv indstilling til at
håndtere problemerne, som de kommer.
Og der ligger en lektie, som også kan an-
vendes i arbejdet med at engagere frivil-
lige i foreningsarbejdet:

- Det er utroligt gavnligt at dyrke det,
mennesker kan. Vi har meget tit travlt
med at beskæftige os med det, man ikke
kan, hvis en person fx har et bevægel-
seshandicap. Men vi må ikke glemme alt
det, de stadig kan, siger han og giver et
eksempel fra sin tid som leder af ældre-
centeret. Der modtog han en gruppe de-
mente borgere i dagtilbuddet, som
umiddelbart kunne være vanskelige at
aktivere. Men Jens gav en af de ældre
mænd den meget betroede opgave at
makulere centerets papirer. Som han
tørt konstaterer:

- Man kan altid finde noget, som folk på
den ene eller anden måde er gode til:
Ham her kunne alligevel ikke huske,
hvad der stod på papirerne bagefter, og
han var glad for at hjælpe til. 

Regionalt samarbejde
I Herning og Ikast-Brande har de taget
kontakt til det lokale erhvervsliv for at
lave oplysningsaktiviteter om forebyg-
gelse af stroke. Området huser flere
store tekstilvirksomheder, og der er
lavet aftale med bl.a. Bestseller-koncer-
nen og DK Company, som står bag mær-
ker som fx Matinique, In Wear og Part
Two. 

- Vi laver en lille udstilling i deres kanti-
neområde og stiller op og fortæller om
stroke og forebyggelse. Som udgangs-
punkt handler det kun om oplysning, og
der er ingen penge involveret. Men
måske kan man hverve nogle medlem-
mer – og måske kunne virksomhederne
finde ud af, at Hjernesagen ikke var så
tosset at lave noget med, så de på sigt
kan finde på at støtte os økonomisk, for-
klarer Jens og tilføjer, at han går med
planer om at starte noget lignende op
med Messecenter Herning, hvor håbet
er, at det vil være muligt at sætte en
stand op på nogle af deres større udstil-
linger og tilbyde blodtryksmålinger. 

Overordnet set må man konkludere, at
foreningslivet fungerer godt i lokalafde-
lingen i Herning og Ikast-Brande. Derfor
har Jens og resten af bestyrelsen også
rakt en hånd ud til andre foreninger i re-
gionen. Der er nu lavet en formel aftale
med lokalforeningerne i Ringkøbing-
Skjern og Holstebro, Struer og Lemvig,
hvor de tre foreninger mødes en gang
årligt for at udveksle ideer. 

- Vi har også meldt ud til Hjernesagen i
Viborg, at de kan være med i vores re-
gionale samarbejde. Det handler om, at
vi kan inspirere hinanden med gode
idéer til projekter og til at få flere frivil-
lige i gang i foreningen. Og måske kan vi
også gå sammen om at lave nogle gode
tilbud til de af vores medlemmer, som vi
i dag ikke har så meget til, nemlig de
unge og børnefamilierne, siger Jens. 

Politisk aktiv
Det er ellers ikke ideer til nye projekter,
Jens står og mangler: Han har således

også en tanke om at etablere et netværk
af besøgsvenner til mennesker, som
ender i social isolation på grund af føl-
gevirkninger til deres sygdom. En sådan
ordning vil også kunne fungere som en
aflastning af de pårørende – en tanke,
der i det hele taget optager Jens:

- Jeg har fået en henvendelse fra en
mand, hvis kone blev ramt af afasi for
ca. 10 år siden. I de første år begyndte
hun at isolere sig fra vennerne, og nu
har hun heller ikke lyst til at besøge fa-
milien længere, fordi hendes afasi gør
det hele svært. Men hvad skal manden
så gøre? Blive hjemme og passe på
konen og isolere sig selv? Eller efterlade
hende alene, mens han tager ud? Det
kunne være fint, hvis vi som forening
kunne tilbyde en hjælp.

Det er velkendt, at det er ualmindeligt
vanskeligt både at være ægtefælle og
plejer på én gang, og Jens mener ikke, at
det er Hjernesagens opgave alene at
sørge for aflastning. Det er i høj grad en
politisk opgave – og noget, som han har
tænkt sig at rejse lokalt:

- Min erfaring er, at man ikke skal
drukne lokalpolitikerne i henvendelser,
men i stedet for overveje meget nøje
hvornår man henvender sig. Men lige
præcis når det kommer til det her med
aflastning, så vil jeg meget gerne have
vores lokale politikere i tale. Jeg går med
en plan om at arrangere et møde med
Hjernesagens landsformand og de lo-
kale udvalgsformænd, hvor de skal tage
en dialog om Hjernesagens handleplan
for stroke. For at se, om ikke vi kan gå
forrest her i vores kommune og skabe
bedre vilkår for de pårørende.

Som det sandsynligvis skinner igen-
nem, er Jens Bilberg nærmest indbegre-
bet af en ildsjæl: En mand, der brænder
for sagen og måske har sværest ved at
begrænse sig selv. På det afsluttende
spørgsmål om, hvorfor Jens bruger så
meget energi på at være frivillig i Hjer-
nesagen, er det simple svar, at han ikke
kan lade være.

- Det er det, jeg kan: Jeg har altid været
aktiv, og nu kan jeg måske ikke så meget
andet længere. Men jeg kan ikke und-
være at have noget at gå op i. Det giver
indhold og mening med livet.
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til forårsaftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 1. maj, 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.

Så starter Hjernesagens
forårslotteri!
Igen i år vil Hjernesagen 
afvikle et forårslotteri med 
skrabelodder. 
Salget af lodder starter 
den 20. april, og et lod koster
i lighed med tidligere år kr. 25
Der er mange fine præmier 
på højkant, og overskuddet 
fra lotteriet går som altid 
ubeskåret til Hjernesagens 
arbejde. Hold øje med 
hjemmesiden og Facebook, 
hvor vi løbende vil informere 
yderligere!



Region 

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

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

Region Hovedstadens
Kulturklub

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

Hjernesagen
i Albertslund

Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69

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

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune

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

Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneska-
dede og pårørende har åbent den før-
ste tirsdag i måneden kl. 18-22.
Der er fællesspisning og kaffe. 
Sted: 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 forman-
den.

Yderligere oplysninger samt tilmel-
ding til arrangementer
Kontakt formanden.

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

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

Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10-13. Aktivi-
teter med afspænding/gymnastik,
fællessang og klaverakkompagne-
ment, frokost og socialt samvær. 
Tilmelding til Aase Rasmussen, 
tlf. 44 98 30 80, eller formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 
Søborg (over for Netto). Der er lukket
i påsken og sidste gang før sommerfe-
rien er tirsdag den 31. maj.

Aktiviteter forår/sommer
Bestyrelsen arbejder med andre 
aktiviteter til forår/sommer. Spørg
formanden eller se på hjemmeside
m.v. Hvis du har en e-mail, vil vi være
taknemmelige, om du sender adres-
sen til vores e-mailadresse – på for-
hånd tak.

Hjernesagen i København
og Frederiksberg

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

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

Selvhjælpsgruppe for ramte den 2.
fredag i måneden kl. 14.00-16.30: 
8. april og 13. maj (sommerfrokost).
Hyggeligt samvær og fælles arrange-
menter, fx udflugter og film med 
oplæste undertekster. Alle ramte er
velkomne. Pris: Gratis. Yderligere 
oplysninger samt tilmelding hos 
Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63.

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

Find os på Facebook: Hjernesagen Kø-
benhavn og Frederiksberg.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.

Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 26. april kl. 10-17
Udflugt til Gavnø Slotspark med
rundvisning – også kaldet Danmarks
smukkeste have. Vi bliver hentet af
en liftbus og er tilbage igen ca. kl. 17.
Pris: Kr. 100. Tilmelding: Senest 11.
april til formanden tlf. 25 37 98 83.

� Torsdag 19. maj kl. 17-20
Aftentur i Zoologisk Have. Vi starter
med at spise i Restaurant Folk, her-
efter er der en rundvisning med
guide. Sted: Zoologisk Have, Roskil-
devej 38, Frederiksberg – vi mødes
ca. 15 minutter før. Pris Kr. 100. 
Tilmelding: Senest 5. maj til forman-
den på tlf. 25 37 98 83.

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

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

Hjernesagen i Nordsjællands aktivi-
teter finder sted på Ny-Viemosegård,
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Rønnevangsallé 5, Hillerød. Bemærk:
Ny-Viemosegård har også sommer-
åbent i juli måned.  

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

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

Aktiviteter forår/sommer
� Søndag 10. april kl. 13-17.
Påskefrokost. Sted: Rønnevangs
Allé 5, Hillerød. Pris: Kr. 200. Tilmel-
ding: Senest 7. april hos formand Lis-
beth Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Tirsdag 3. maj 10-17
Udflugt til Teknisk Museum, Hel-
singør. Sted: Rønnevangs Allé 5, Hil-
lerød. Pris: Kr. 200 for brugere, øvrige
kr. 300. Tilmelding: 
Senest 26. april hos formand 
Lisbeth Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller 
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Lørdag 25. juni kl. 15-20
Grisefest med Jazzmusik. Sted: Røn-
nevangs Allé 5, Hillerød. Pris: Kr. 200
for brugere og kr. 300 for øvrige. Til-
melding: Senest 16. juni hos formand
Lisbeth Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

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

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

Hjernesagen i Tårnby 
og Dragør

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

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

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

Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien kl. 11. Sted: Mødested er
ved Vandtårnet ved Englandsvej.
Yderligere information fås hos for-
manden eller hos Asbjørn Rasmus-
sen, 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

Følg os på facebook, hvor der vil være
information om de forskellige møder.

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes første
tirsdag i måneden kl. 17-20 i Greve
Borgerhus, Greveager 9, Greve, med-
mindre 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-
brød til kr. 30 bestilles ved tilmelding.
Pris: Kr. 25-75 alt efter arrangement.

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

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

Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 5. april kl. 17-20
Hyggemøde. Sted: FrivilligCentret,
Greveager 9, Greve. Pris: Smørrebrød
kr. 30,- pr. stk. Tilmelding: Senest 3.
april til formand Tina Nielsen med
betaling.

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

Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1



� Lørdag 7. maj 
Besøg ved Falck i Greve. Pris: Kr. 35
pr. sandwich. Tilmelding: Senest 1.
maj til til Tina Nielsen. 

� Lørdag 2. juli
Sommerfest. Nærmere information
følger. Sted: Gersagerparkens festlo-
kaler nr. 107. 

Hjernesagen
i Guldborgsund

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

Faste aktiviteter
NB! Intet arrangement Skærtorsdag
14. april. 

Mødested: Se omtalen af det enkelte
arrangement. 
Aktiviteter: Se omtale – se Hjernesa-
gen Guldborgsunds hjemmeside. 
Du er altid velkommen til at kontakte
en fra bestyrelsen. 
Vi tager forbehold for evt. ændringer,
aflysninger og flytninger!

Aktiviteter forår/sommer
� Torsdag 31. marts kl. 19.
Foredrag ved Jan Jørgensen om
”Livet i roemarkerne”. 
Sted: Frivilligcentret, Banegårds-
pladsen, Nykøbing F. 
Tilmelding: Senest 19. marts til email:
guldborgsund@hjernesagen.dk eller
til Rose tlf: 30 63 63 20. 

� Torsdag 28. april kl. 16
Cafémøde med hygge. Kaffe, te og
kage. Sted: Kantinen Københavnsvej 5,
Nykøbing F. Pris: Kr. 25 for medlem-
mer, kr. 35,- for andre. 

� Torsdag den 12. maj kl. 13
Besøg på Fuglsang Kunstmuseum
samt kaffe/te og kage. Sted: Fugl-
sang Kunstmuseum, Nystedvej 71,
Guldborgsund. Pris: Kr. 125 for entré,
kaffe/te og kage. 
Tilmelding og betaling: Senest 
28. april til Jytte tlf. 50 12 05 66.

� Torsdag 9. juni k.l 13
Spisning og hygge. Sted: Café Trekan-

ten, Slotsbryggen 24, Nykøbing F.
Pris: Kr. 150 for medlemmer og 
kr. 175,- for andre – drikkevarer er for
egen regning. Tilmelding og betaling:
Senest 12 maj til Jytte tlf. 50 12 05 66.

Hjernesagen i Holbæk
og Odsherred

For tiden ingen formand
Tlf. 42 43 10 62 (Henrik)
E-mail: 
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vores arrange  menter torsdage i
lige uger kl. 16-19 foregår, medmin-
dre andet er nævnt, på Elisabeth 
Centret, Carl Reffsvej 2, Holbæk. 
Der er elevator, følg blot pilen.

Hvor intet er nævnt under de en-
kelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding se-
nest 8 dage før til formanden. 
Tilmelding er bindende, hvis der er
spisning.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Aktiviteter forår/sommer
� Torsdag 7. april kl. 16-19.
Familie på farten. Temaet er På rejse
i Afrika. Sted: Elisabeth Centret, Carl
Reffsvej 2, Holbæk. Pris: Kr. 20, for
kaffe/te og kage. 

� Lørdag 9. april
Påskefrokost. Nærmere information
følger. Tilmelding: 14 dage før på 
facebook eller til Henrik på 
mail: hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag 21. april kl. 16-19.
Medlemsmøde. Sted: Elisabeth Cen-
tret, Carls Reffsvej 2, Holbæk. Pris:
Kr. 20, for kaffe/te og kage. 
Tilmelding: 8 dage før på 
facebook eller til Henrik på 
mail: hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag 5. maj kl. 16-19.
Medlemsmøde. Sted: Elisabeth Cen-
tret, Carls Reffsvej 2, Holbæk. 
Pris: Kr. 20, for kaffe/te og kage. Til-
melding: 8 dage før på facebook eller
til Henrik på mail:
hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag 19. maj kl. 16-19
Vi tager på tur til Orø. Mere infor-
mation følger. Tilmelding: 14 dage
før på facebook eller til Henrik på
mail: hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag 2. juni kl. 16-19
Medlemsmøde. Sted: Elisabeth 
Centret, Carls Reffsvej 2, Holbæk.
Pris: Kr. 20, for kaffe/te og kage. 
Tilmelding: 8 dage før på facebook
eller til Henrik på mail: 
hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag 16. juni 
Udflugt til Birkegårdens Haver.
Nærmere information følger. Sted:
Ruds Vedby. Tilmelding: 14 dage før
på facebook eller til Henrik på mail:
hjernesagen@mpmail.dk

� Torsdag den 30. juni kl. 16-19
Medlemsmøde. Sted: Elisabeth Cen-
tret, Carls Reffsvej 2, Holbæk. Pris:
Kr. 20, for kaffe/te og kage. Tilmel-
ding: 8 dage før på facebook eller til
Henrik på mail:
hjernesagen@mpmail.dk

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 Snares-
vej 55, 4400 Kalundborg.

Aktiviteter forår/sommer
� Onsdag 13. april 
Hyggemøde

� Onsdag 27. april 
Stine Wiesegaard fortæller om bib-
liotekets muligheder.  

� Onsdag 11. maj 
Udflugt til Psykiatrimuseet på
 Anneberg.
Nærmere information følger. 

� Onsdag den 25. maj 
Hyggemøde
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� Onsdag 8. juni
Udflugt – nærmere information føl-
ger. 

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.

Ved henvendelse angående pro-
grammet eller andet:
Kontakt næstformanden: 
Gitte Krogh, tlf. 31 98 39 58.

Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden.
Tilmelding er bindende, og der er for-
udbetaling på 14 dage.

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg 
og Lolland 

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

Hjernesagen i Ringsted

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

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

Aktiviteter forår/sommer
� Torsdag 7. april kl. 15-17
Kresten kommer og underholder. 

� Torsdag 21. april kl. 15-17
Hyggeeftermiddag.

� Torsdag 5. maj kl. 15-17
Tommy J. kommer og spiller. 

� Torsdag 19. maj kl. 15-17
Udflugt. Nærmere information føl-
ger: 

� Torsdag 2. juni kl. 15-17
Hyggeeftermiddag. 

� Lørdag 18. juni k. 10 -
Sommerudflugt. Tilmelding til Gurli
tlf. 29 90 85 98.

Hjernesagen 
i Roskilde og Lejre

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

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Du/I må orientere
jer om, hvor møderne afholdes, når
du/I modtager indbydelse. 
Tilmelding til de faste møder skal ske
til Hanna Jensen på e-mail: hmsjen-
sen@hotmail.com eller tlf. 24 78 55
18, senest kl. 20 søndagen før. Der be-
stilles 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 pe-
rioder og problemer, som vi ikke føler,
vi kan magte alene. Her kan det være
en støtte at mødes i netværkscaféen,
snakke, lytte og udveksle erfaringer. 
Oplysninger vedrørende netværksca-
féen for pårørende, kontakt: E-mail:
roskilde-lejre@hjernesagen.dk eller
formanden tlf. 21 75 92 27.

Afasicafé
Café for afasiramte (personer med
tab af sprog efter apopleksi eller
anden skade i hjernen) der har lyst til
at bruge og vedligeholde det sprog
der nu er deres, sammen med andre i
samme situation. I caféen vil der

være mulighed for at hygge sig, få en
kop kaffe og deltage i sproglige aktivi-
teter, der planlægges i fællesskab
med brugerne. 
Kontakt formanden, tlf. 21 75 92 27
for mere information.

Erfaringsudveksling for erhvervs-
aktive
Vi er nogle ramte, i den erhvervsak-
tive alder, som mødes til fælles erfa-
ringsudveksling. Udover at møde
andre ligesindede over en kop kaffe,
forsøger vi hver gang at berøre et
emne, som betyder noget for os. 
Du er også velkommen. For mere 
information, kontakt formanden, 
tlf. 21 75 92 27.

Aktiviteter forår/sommer
� Onsdag 20. april kl. 16.45
Bowling med spisning, yderligere in-
formation pr. mail. Sted: Roskilde
Bowling Center, Ro’s Have, Roskilde. 

� Torsdag 26. maj –søndag 29. maj
Tur til Polen. Interesserede kan rette
henvendelse til Jørgen Boesgård,
mobil: 21 75 92 27. 

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

Hjernesagen
i Slagelse og Sorø

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

Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og pårø-
rende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der 
bestilles 2 stk. smørrebrød pr. delta-
ger, og der er kaffe og kage. Øl og vand
kan købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørre-
vangsskolen, kantinen, indgang til
CSU, Rosenkildevej 88 B, Slagelse.

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



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

Aktiviteter forår/sommer
� Onsdag 6. april kl. 18
Påskefrokost. Pris kr. 175 pr. delta-
ger. Husk tilmelding og betaling til
Leif senest den 30. marts.

� Onsdag 20. april kl. 18
Spisning og foredrag. Om personlige
oplevelser ved udstationering i Bos-
nien. 

� Onsdag 4. maj kl. 18
Spisning og bocciaspil. 

� Onsdag 18. maj kl. 8.45
Forårstur til Odense Zoo. Vi mødes
ved CSU, pris kr. 350 pr. deltager.
Husk tilmelding og betaling til Leif se-
nest den 11. maj. 

� Onsdag 1. juni kl. 18
Spisning og udendørs kongespil. 

� Onsdag 15. juni kl. 18
Spisning og bankospil.

� Onsdag 29. juni kl. 18
Sommerafslutning med spisning.
Pris kr. 200 pr. deltager. Husk tilmel-
ding og betaling til Leif senest den 19.
juni.

Region 

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

Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg

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

Tur planlagt af Hjernesagen Haders lev
og Tønder – medlemmer i Aabenraa og
Sønderborg er meget velkomne.

For yderligere aktiviteter – se under
Hjernesagen Haderslev og Tønder. 

� 14.-16. april
3-dags bustur med halvpension.
Sted: Møns Klint – Vi mødes ved 
Hertug Hans Plads, Haderslev. 
Pris: kr. 2.500, tillæg for 
enkeltværelse kr. 400. 
Tilmelding: Ring til Lis tlf. 22 50 42 98.

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

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

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

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

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

”Skibet” torsdage i lige uger kl.
15.00-17.30. Et mødested for menne-
sker med erhvervet hjerneskade og
deres pårørende. Der er kaffeklub,
fællesspisning, samtalegrupper, 
film m.m. Sted: ”Skibet”, Statene 46,
Ærøskøbing. Pris og tilmelding: 
Kontakt Catharina Freudendahl, 
tlf. 23 84 46 37.

Netværks- og samtalegruppe for på-
rørende den sidste onsdag i måne-
den kl. 15.30-17.00. Vi mødes og
snakker over en kop kaffe og kage.
Pris: Gratis. Tilmelding: 
Til Helle Juel, tlf. 51 33 62 09 eller
mail: helle.juel56@outlook.dk

Glad mandemotion hver mandag 
kl. 10-11 + tid til kaffe (dog ikke i
uge 15). Blandet lettere motion, til-
passet mænd med senfølger efter
blodprop/blødning. Instruktør: Flem-
ming Frederiksen. Efter motion har vi
socialt samvær med kaffe og brød.
Pris pr. gang: Kr. 10 for motion og kr.
10 for kaffe og brød (man betaler kun
for de mødegange man deltager i).
Tilmelding: Ingen tilmelding, man
møder bare op, men har du spørgs-
mål, kontakt Flemming tlf. 21 60 08 28.

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

Aktiviteter forår/sommer
� Lørdag 7. maj kl. 12
Havetur til Den Fynske Landsby. Vi
mødes ved indgangen og starter med
at spise brunch i Café Krostuen ved
Sortebro Kro. Guidet rundvisning kl.
14. I løbet af eftermiddagen drikker vi
kaffe i landsbyen. Sted: Den Fynske
Landsby, Sejerskovvej 20, Odense S.
Pris: Egenbetaling kr. 200 pr. person
til entré, guidet rundtur, kaffe/te med
kage samt brunch. Tilmelding: Senest
30. april til formanden.

� Onsdag 25. maj til fredag 27. maj
Ø-ferie i 3 dage til Ærø.  Vi sejler med
Ærø-Expressen fra Rudkøbing til
Marstal. Der bliver en guidet bustur
rundt på øen. Se mere i den gule fol-
der. Sted: Hotel Ærø, Egehovedvej 4,
Marstal. Pris: Egenbetaling kr. 1.000
pr. person for 2 overnatninger på
Hotel Ærø i dobbeltværelse (tillæg for
enkeltværelse), 2 x 2 retters menu/
buffet samt 2 x morgenmad samt
rundtur på øen. NB! Frokost og drik-
kevarer er for egen regning. Tilmel-
ding: Senest 1. maj og da der er
begrænset plads er det først til mølle. 

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

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

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

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

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

Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 12. april kl. 18
Spisning og foredrag med og af
Niels Ole Frederiksen. Niels Ole for-
tæller om sine barndomsoplevelser i
Horsens Tugthus, som søn af inspek-
tøren: Sted: Huset Hovborg, Linde-
vej 7A, Hovborg. Pris: Kr. 150. Tilmel-
ding: Til Inger Skov tlf. 75 32 27 01
eller Tove Baagø tlf. 21 46 48 54

� Tirsdag 10. maj kl. 14-16
Blodtryksmåling. Sted: Apoteket,
Borgergade 29, Grindsted. Pris: Gra-
tis. 

� Tirsdag 21. juni kl. 15
Grillarrangement på Kirstinelyst. Vi
starter med kaffe og kage, herefter er
der mulighed for gåtur og hyggeligt
samvær. Vi slutter dagen med at
spise grillmad – husk drikkevarer.
Sted: Kirstinelyst, Frederikshåbvej
41, Randbøldal. Pris: Kr. 100,- pr. per-
son. Tilmelding: Senest 14. juni til
Inger Skov tlf. 75 32 27 01 eller Tove
Baagø tlf. 21 46 48 54

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

Hjernesagen 
i Esbjerg og Fanø

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

Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter.

Faste aktiviteter
Samtalegruppe. Tirsdage i ulige uger
kl. 14.30-16.30. Sted: Vindrosen. 
Tilmelding til Inger-Marie Pedersen
tlf. 75 11 58 47 eller 22 55 30 06.

Pårørendegruppe. Den sidste tors-
dag i måneden kl. 15-17. 
Sted: Vindrosen. Tilmelding til 
Inger-Marie Pedersen tlf. 75 11 58 47
eller 22 55 30 06.

Aktiviteter forår/sommer
� Søndag den 10. april kl. 15.00
Shantykoret Capstan. 
Sted: Musikhuset – foreningen er
vært med kaffe og brød. Tilmelding til
Inger-Marie Pedersen tlf. 75 11 58 47
eller 22 55 30 06. 

� Fredag den 6. maj kl. 14.00
Mørup og Guldberg. Viser fra Giro
413’s storhed. Pris kr. 75 pr. deltager.
Sted: Musikhuset. Tilmelding til
Inger-Marie Pedersen tlf. 75 11 58 47.

Hjernesagen i Fredericia

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

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

Hjernesagen
i Haderslev og Tønder

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

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

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

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

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

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

Aktiviteter forår/sommer
Sted, hvor intet andet er angivet:
Bygnaf 14, Haderslev
� Onsdag 6. april kl. 18
Påskefrokost.  Pris: kr. 100. Tilmel-
ding: Til Lis 22 50 42 98.

� Onsdag 13. april kl. 19
Hygge. 

� 14.-16. april
3-dags bustur med halvpension.
Sted: Møns Klint – Vi mødes ved 
Hertug Hans Plads, Haderslev. Pris:
kr. 2.500, tillæg for enkeltværelse 
kr. 400. Tilmelding: 
Ring til Lis tlf. 22 50 42 98. 



� Onsdag 4. maj kl. 18
Hygge. 

� Tirsdag 10. maj kl. 11-15
Blodtrykket – dagen hvor vi måler
blodtrykket. Sted: Sundhedscentret,
Clausenvej, Haderslev. Pris: Gratis –
vi giver kaffen. Tilmelding: Ring til Lis
tlf. 22 50 42 98.

� Onsdag 11. maj kl. 19
Hygge.

� Onsdag 1. juni kl. 19
Hygge.

� 16. maj – 22. maj (uge 20)
Sommerhusophold i Hou. Sted: Villa-
vej 25, Hou. Pris: kr. 1.500. Mere in-
formation og tilmelding, ring til Lis tlf.
22 50 45 04.  

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

Hjernesagen 
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn

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

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

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

50, Odense V. Pris: Gratis. Tilmelding:
Ikke nødvendig.

Aktiviteter forår/sommer
Aktiviteter for perioden planlægges
efter afholdt generalforsamling. Invi-
tation til aktiviteter udsendes med
post sammen med oversigt.

Hjernesagen Kolding

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

Hjernesagen i Vejle 

Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

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

Region 

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

Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Norddjurs, Syddjurs og 
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

Vi holder sommerferie fra 23. juni til
1. september. Man er dog altid vel-
kommen til at ringe eller skrive. 

Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til formanden til alle akti-
viteter. Foreningen er vært med
kaffe. Medbring selv kaffekop samt
brød. Hvor intet andet er anført, er
mødestedet Herning Frivillig Center,
Fredensgade 14, Herning i tidsrum-
met 13.30-15.30.

Aktiviteter forår/sommer
� Torsdag 28. april 
Vi ser filmen Tilbage på sporet. Bir-
ger Kjærby viser og beretter om hans
oplevelser med filmen. Efter kaffen
indvier vi vores gåcykler. Sted:
Løvbakkehuset, Løvbakkevej 26,
Herning. Pris: Gratis. Tilmelding: 
Til Jens på tlf. 42 18 51 48. 

� Torsdag 12. maj kl. 13.30
Netværksmøde. Der serveres varme
hveder. Pris: Gratis. Tilmelding: Til
Jens på tlf. 42 18 51 48.

� Torsdag 9. juni kl. 12-18
Sommerudflugt til Vejlefjord. Kaffe
på Vejlefjord Hotel og orientering om
rehabiliteringscentret. Sted: Vi
mødes på parkeringspladsen ved Gl.
Vejlevej i Herning. Pris: Kr. 150 pr.
person. Tilmelding: Til Claus på sms:
40 45 94 79. 

� Torsdag 23. juni k. 15.00-18.30
Sommerafslutning. Vi starter med
kaffe og slutter med grillpølser. Sted:
Løvbakkehuset, Løvbakkevej 26, Her-
ning. Pris: Gratis. Tilmelding: Til Jens
på tlf. 42 18 51 48.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Kontaktperson: Henrik Hedegaard
Kristensen
Tlf. 23 37 44 17
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
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Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg

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

Faste aktiviteter
Café i Hedensted

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

Har du nogle idéer/ønsker til aktivi-
teter, så er du velkommen til at kon-
takte formanden. Kommende
idéer/arrangementer vil blive delt på
Facebook.

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

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers

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

Hjernesagen i Odder

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

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

Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern

Formand: Rita E.N. Kristiansen
Tlf. 40 21 82 51
E-mail: 
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk

Da der nu er valgt en ny bestyrelse,
vil denne påbegynde arbejdet med at
få lokalforeningens aktiviteter i gang
igen. Aktiviteterne kan desværre
ikke nå at komme med i bladet, men
vil blive annonceret på hjemmesiden,
så snart de er klar.

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg

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

Faste aktiviteter
Café/samværsmøde i Århus
Hver mandag fra kl. 13.30-15.30. Det
er kun for ramte. Sted: P.P. Ørums-
gade 11, bygning 11, Århus C. 

Afasicafé i Århus
Hver mandag fra kl. 13.30-15.30. Det
er kun for ramte. Sted: P.P. Ørums-
gade 11, bygning 11, Århus C.

Cafémøde i Favrskov. Nyhed! Vi
starter op igen i Favrskov Kommune i
samarbejde med Hjerneskadefor-
eningen og Hjerneteamet. Det bliver
den 3. onsdag i måneden kl. 14-17.
Første gang er den 20. april kl. 13.30-
16.30, hvor vi fortæller om indhold og
der kommer en oplægsholder. Det er
både for ramte og pårørende. Sted:
Inside, Dalvej, Hammel

Cafémøde i Skanderborg. Den 2. ons-
dag i måneden kl. 14.30-17.00. Både
ramte og pårørende er velkomne.
Sted: Medborgerhuset, Vestergade
14 A, Skanderborg. 

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

Kom og vær med til at planlægge akti-
viteterne.

Husk telefontid hver onsdag kl. 10-
12.

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

Region 

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

Hjernesagen
i Brønderslev

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

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

Snakkeriet. Samtalegruppe for afasi-
ramte og andre sproghæmmede. Fre-
dage (kl. 10 i  Grønningen og kl. 14 i
Stengaardscentret. Sted: Grønningen,
Bredgade 55, 1. sal, Brønderslev og
Stengaardscentret, Hjallerup. Pris:
Gratis. Tilmelding: Til næstformand
Rita Hansen tlf. 51 94 07 41. 

Aktiviteter forår/sommer
� Fredag 17. juni kl. 15 til 
søndag 19. juni kl. 11.00.
Weekendophold. Sted: Slettestrand
Feriecenter. Pris: kr. 1.000. Tilmel-
ding: Senest 15. maj til Lars på tlf: 40
81 36 99.



Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø

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

Faste aktiviteter
Bemærk! 2. påskedag er der lukket
for aktiviteter

Værestedet Hjerneaktiv hver man-
dag kl. 10.00-12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og på-
rørende. Sang, værksted, spil m.m.
der arrangeres fx også foredrag og
udflugter. Pris: Kaffe/te og brød kr.
20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er 
elevator), Frederikshavn. Yderligere
oplysninger fås hos formanden. 
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Aktiviteter forår/sommer
� Mandag 2. maj kl. 12-17
Frokost, sang, musik m.m. Sted:
Bangabo Havehus. Pris: Kr. 200 incl.
drikkevarer.  Tilmelding: Senest 25.
april til Merete tlf. 29 89 15 61. 

� Mandag 30. maj
Sæsonafslutning – nyt program føl-
ger. Opstart igen den 8. august.

Hjernesagen i Hjørring

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

Faste aktiviteter
Foreningen holder sommerferie fra
fredag den 24. juni til og med søndag
den 14. august. 

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

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

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

Blomsterbinding
20. april, 10. maj, 7. juni og 14. juni.
Pris: Efter forbrug. Sted: CKU-Vendsys-
sel, Elsagervej 25, Hjørring. Yderligere
information hos Lona tlf. 20 68 14 18. 

Bowling onsdage kl. 14 – 16.
Fastsatte dage: 13. april og 11. maj.
Sted: Hjørring Bowlingcenter, Vand-
værksvej, Hjørring. I juni flytter bow-
lingcentret til p.t. ukendt sted. Pris:
Spørg ved tilmelding.  Tilmelding: Til
Tove, tlf. 26 20 70 04.

BKS – bevægelse, krop og sind. Tilbud
om idræt og sundhed til borgere med
erhvervet hjerneskade i samarbejde
med idrætsforeninger i Hjørring
Kommune og den gode modtagelse.
Mandage kl. 10.00-11.30: 
Floorball, Fiberhallen, hal 2, Thomas
Morrilds Vej 11, Hjørring. 
Tirsdage kl. 11.00-12.30:
Billard, Hjørring Billard Klub, 
Vandværksvej 37A, Hjørring. 
Onsdage kl. 12-14: Badminton, 
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 hjerne-
skadekoordinatorer sidste torsdag i
måneden kl. 14.00-15.30. Der er
kaffe. Tilmelding ikke nødvendig, og
man behøver ikke være deltager på et
af værkstederne.

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

Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede. Kon-
takt Klaus Munch for at høre nær-
mere, tlf. 72 33 59 00.
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Aktiviteter forår/sommer
� Lørdag 7. maj kl. 10-12
Blodtryksmåling. Få dit blodtryk
målt af 2 sygeplejersker og få en snak
med bestyrelsen. Sted: Indgangen til
Metropolen, Østergade 30, Hjørring.
Pris: Gratis Tilmelding: Ingen.

� Onsdag 15. juni kl. 17-21
Sommerfest med AM-lotteri og
flotte gevinster på indgangsbilletten.
Sted: CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25,
Hjørring. Pris: Kr. 125 for mad incl. 
1 øl eller vand. Vi arbejder på at finde
underholdning. Tilmelding: Senest
mandag 13. juni til formanden, på de
ophængte lister eller på foreningens
emailadresse:  
hjoerring@hjernesagen.dk
NB! 25-års jubilæet er udsat til august
2022. 

� Onsdag 6. april kl. 17-20
Bankospil og mad. Sted: CKU-Vend-
syssel, Elsagervej 25, Hjørring. Pris:
Kr. 100 incl. 3 plader, mad og en øl
eller vand. Tilmelding: Senest man-
dag 4. april til formanden, på de 
ophængte lister eller på foreningens
emailadresse: 
hjoerring@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Jammer-
bugt og Vesthimmerland

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

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

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

Café og samværstilbud i Pandrup er
lukket ned pga. mangel på lokaler. 
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Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 10. maj kl. 14-16
Måling af blodtryk. Sted: Dagli’Brug-
sen, Overlade. 

� Onsdag den 11. maj kl. 14-16
Måling af blodtryk. Sted: Dagli’Brug-
sen, Ranum. 

� Tirsdag 17. maj kl. 14-16
Måling af blodtryk. Sted: Meny, 
Aabybro. 

� Onsdag 18. maj kl. 14-16
Måling af blodtryk. Sted: SuperBrug-
sen i Fjerritslev. 

� Lørdag 11. juni
Udflugt til nutidsmuseet i Aars med
spisning. Sted: Oplyses ved tilmel-
ding. Opsamling fra Pandrup i nord til
Aalestrup i syd. Pris: Oplyses ved til-
melding. Tilmelding: Senest 2. juni til
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

Aktiviteter forår/sommer
� Onsdag 6. april kl. kl. 18.30-21.30
Foredrag med tidligere sognepræst
Paul Arnbak. Sted: Kulturhuset i
Arden, Bluhmesgade 19, Arden. 
Pris: kr. 65,- incl. en let anretning
samt kaffe/te og kage. Tilmelding: 
På sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 /
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 21. april kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. Pris:
Gratis, men tilmelding er nødvendig,
pga. bestilling af mad. 
Tilmelding: Senest den 19. april til
Ejgil tlf. 20 41 33 31/21 46 04 29.

� Tirsdag 10. maj kl. 14-16
Gåtur. Sted: Vi samles på havnen i
Stinesminde og går en tur på ca. 3 km.
Turen er også mulig for kørestole og
rollatorer. Pris: Gratis, men medbring
selv kop og tallerken, da foreningen
er vært for en kop kaffe og kage. Til-
melding: Ikke nødvendig.

� Mandag 16. maj – onsdag 18. maj
Ferietur til Feriecenter Slette-
strand. 
Pris: Oplyses ved tilmelding.
Tilmelding: 
Til Ejgil tlf. 20 41 33 31 / 21 46 04 29.

� Torsdag 19. maj kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. Pris:
Gratis, men tilmelding er nødvendig,
pga. bestilling af mad. 
Tilmelding: Senest den 17. maj til
Ejgil tlf. 20 41 33 31/21 46 04 29. 

� Torsdag 16. juni kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. Pris:
Gratis, men tilmelding er nødvendig,
pga. bestilling af mad. 
Tilmelding: Senest den 14. juni til
Ejgil tlf. 20 41 33 31/21 46 04 29.

� Onsdag 22. juni kl. 17-21
Grillaften. Sted: Havnen i Stines-
minde. Pris: Kr. 65 incl. mad og drik-
kevarer. Tilmelding: Senest 15. juni
på sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 /
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

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

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

Hjernesagen i Morsø, 
Thisted, Skive og Viborg

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

Vi holder sommerferie i juli måned. 

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

Aktiviteter forår/sommer
� Torsdag 5. maj kl. 12
Udflugt til Bunkermuseum Hanst-
holm. Sted: Oplyses senere. 
Pris: Kr. 60. Tilmelding: Senest den 
1. maj Anders tlf. 61 72 77 11. 

� Tirsdag den 10. maj kl. 14-16
Blodtryksdag. Sted: Lidl, Nykøbing
Mors. 

� Uge 24. 
Ferietur med 3 overnatninger.
Flere oplysninger fås ved henven-
delse til Hanne på tlf. 26 14 53 94. 
Tilmelding: Senest 1. juni til Hanne.

� Torsdag 4. august kl. 12
Udflugt og middag. Spisning på Gul-
lerup Strand Kro, efterfulgt af besøg
på Molermuseet, Skarrehagevej 8,
med rundvisning. Pris: Kr. 50. Tilmel-
ding: Senest 1. august til Anne Grethe
tlf. 28 30 86 24. 

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

Hjernesagen i Aalborg 

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

Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Univer-
sitetshospital Syd. NB! Lokalerne er i
øjeblikket lukket, da sygehuset
bruger dem. Bemærk: Vi træffes ikke
i skoleferierne.

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

Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 26. april kl. 18.30
Hyggeaften med spisning, herefter
synger vi sange fra højskolesangbo-
gen. Tilmelding: Senest 19. april til
Arne tlf. 28 13 60 55. 
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� Tirsdag 10. maj 
Hjernesagens mærkedag. Der måles
blodtryk. Nærmere information føl-
ger om tid og sted.

� Tirsdag 31. maj kl. 18.30
Hyggeaften med spisning, herefter
mini banko. Tilmelding: Senest 24.
maj til Arne tlf. 28 13 60 55.  

� Lørdag 9. juli kl. 13
Grillfest i Nete og Brunos sommer-
hus i Hou. Sted: Vagtelvej 40, Hals.
Tilmelding: Senest den 2. juli til Arne
tlf. 28 13 60 55. 

� Søndag 7. august
Sommerudflugt (program udsendes
senere).

Oversigt over lokale 10.maj-arrangementer
Hjernesagen Aalborg
Tirsdag 10. maj - Hjernesagens mærkedag. Der måles blodtryk. 
Nærmere info følger om tid og sted

Hjernesagen i Morsø, Thisted, Skive og Viborg
Tirsdag den 10. maj kl. 14-16 - Blodtryksdag. 
Sted: Lidl, Nykøbing Mors

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland Blodtryksmåling: 
Tirsdag den 10. maj kl. 14-16. Sted: Dagli’Brugsen, Overlade. 
Onsdag den 11. maj kl. 14-16. Sted: Dagli’Brugsen, Ranum
Tirsdag den 17. maj kl. 14-16. Sted: Meny, Aabybro
Onsdag den 18. maj kl. 14-16. Sted: SuperBrugsen, Fjerritslev

Hjernesagen i Hjørring
Lørdag 7. maj kl. 10-12, Blodtryksmåling - få dit blodtryk målt af 
2 sygeplejersker og få en snak med bestyrelsen. 
Sted: Indgangen til Metropolen, Østergade 30, Hjørring

Hjernesagen i Haderslev og Tønder
Tirsdag 10. maj kl. 11-15, Blodtrykket - dagen hvor vi måler blodtrykket.
Sted: Sundhedscenteret, Clausensvej, Haderslev

Hjernesagen i Billund, Varde og Vejen
Tirsdag 10. maj kl. 14-16, Blodtryksmåling. 
Sted: Apoteket, Borgergade 29, Grindsted

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 be-
handling, som ikke varetages af det of-
fentlige. 
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 Hjerne-

sagen i over 1 år
• at du ikke har betalt eller købt det,

som du ansøger om støtte til.

Fondation Juchum
Hos Fondation Juchum kan du søge
om støtte til aktiviteter, der kan af-
hjælpe ensomhed og forbedre livskva-

liteten. 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
Legatet fra Zangger Fonden kan udde-
les i portioner på op til 15.000 kroner,
mens legatet fra Fondation Jochum er
på op til 5.000 kroner.
Legaterne er skattefrie. Har du tidli-
gere fået et legat, skal der gå 2 år, før du
kan ansøge om et nyt legat.

Sådan søger du
Du kan udfylde et ansøgningsskema
på hjernesagens hjemmeside eller

sende en ansøgning sammen med din
og din eventuelle ægtefælles seneste
årsopgørelse til Hjernesagen.

Ansøgningsindhold
I ansøgningen til legaterne skal du op-
lyse 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




