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Stort interview med KL’s social-
udvalgsformand Ulrik Wilbek

Hjernesagens Ærespris 
uddelt på årets 
repræsentantskabsmøde

Nyt fra StrokeLinjen: 
Kan jeg få min hjemmehjælp med
på ferie?
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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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KALENDERKALENDER

Sommer/efterår 2022

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

Foto:
Anders Kavin

25. – 29. juli
Sommerferie
StrokeLinjen holder sommerferielukket

27. - 28. juli
Afasidage
Hotel Vejlefjord

25. juli – 5. august
Mere sommerferie
Hjernesagens sekretariat holder 
sommerferielukket

8. september
Hjernewebinar
Om forsikrings- og erstatningssager ved 
jurist Søren Kroer. Læs mere på hjernesagen.dk

27. september
Lær at tackle-kursus for personer 
på 15 til 30 år
Virtuelt kursus i seks moduler, som slutter 
den 8. november. Læs mere på hjernesagen.dk

8. oktober 
Afasidag 
Center for Hjerneskade

24. - 29. oktober
Højskoleophold på 
Rude Strand Højskole
Læs mere på www.rudestrandhojskole.dk
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LEDER

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Vi fortsætter
fremad
Denne leder skrives umiddelbart efter årets re-
præsentantskabsmøde i Vejle, som var en week-
end med vigtige diskussioner, gode samtaler og
hyggeligt samvær. Det var også en weekend, der
bød på genvalg til alle de hovedbestyrelsesmed-
lemmer, der var på valg – inklusive mig selv. Det
betragter jeg som en stor tillidserklæring til det ar-
bejde, der udføres i Hovedbestyrelsen, og den vil
jeg gerne indlede med at takke for!

Repræsentantskabsmødet fulgte lige i kølvandet
på vores 10. maj-arrangementer, hvor jeg var på
byvandring #ForHjernensSkyld med medlemmer
fra hovedstadsområdet. En dejlig tur – og heldigvis
bare ét af mange arrangementer om bevægelse: I
sidste udgave af medlemsbladet kunne vi læse om
Heidi, der går hele vejen op til Nordnorge for Hjer-
nesagen, i dette nummer kan man læse om Emil,
der løber maraton for vores forening. Og i dagene
omkring 10. maj kunne man se blandt andre Ritt
Bjerregaard og Christine Antorini, som sammen
stillede deres vandrelyst til skue for den vigtige
sag, vi kæmper for i Hjernesagen.

Det er fantastisk at mærke den bevægelse, der
kendetegner vores forening lige nu – både bogsta-
veligt og i mere overført betydning. Vi rykker os
hele tiden, og det skal vi blive ved med at gøre!

Som genvalgt landsformand er det mit erklærede
mål at gøre Hjernesagen stærkere og mere kendt
blandt befolkningen som helhed. Vi har rigtigt
meget at tilbyde vores medlemmer; et stærkt fæl-
lesskab, unikke muligheder for at mødes med lige-
sindede, gode medlemstilbud og en klart
formuleret politisk agenda. Vi har med vores
Handleplan for stroke beskrevet nogle ambitiøse
målsætninger, og jeg synes, at vi allerede er kom-
met langt i bestræbelserne på at realisere dem.
Vores handleplan er gennemarbejdet og hviler på
et stærkt fagligt fundament, og blandt andet der-
for bliver der lyttet til os, når vi taler med politi-
kere og embedsmænd på Christiansborg, i
regionerne og i kommunerne.

Men vi må også erkende, at vi stadig har et stykke
vej at gå, før vi kan sige, at vi har indfriet vores

målsætninger. Også derfor er det uhyre vigtigt, at
vi som forening vokser i størrelse: Det er simpelt-
hen vanskeligere for politikerne at se forbi os, hvis
vi fylder mere i landskabet. Derfor er det mit håb,
at alle nuværende medlemmer af Hjernesagen vil
støtte op om vores medlemskampagne Fælles For
Hjernens Skyld. Du kan læse mere om den både
her i bladet og på vores hjemmeside, men i korthed
går det ud på, at hvis man som eksisterende med-
lem af foreningen skaffer et nyt medlem får man
en lille gave, mens det nye medlem får en betragte-
lig rabat på sit medlemskab resten af året.

Lige nu ser vi ind i sommeren. En herlig tid med
rige muligheder for, at vi fortsætter vores fælles
vandring – både i overført og bogstavelig forstand.
På alle gode vandreture går det både op og ned ad
bakke, sådan må det være. Men vi ved også, at
turen – uanset vejr og terræn – er
meget enklere at gennemføre, når
man er i godt selskab.

Det er vigtigt at huske, når vi fortsæt-
ter vores fælles tur fremad: Vi har
hinanden, og det er derfor, at vi er
stærke! Lige nu er den politiske situa-
tion, både på sundhedsområdet og
det sociale område, vanskelig at få
hoved og hale på: Der forhandles fort-
sat om dele af sundhedsreformen, og
det eneste, vi med sikkerhed kan sige
lige nu, er, at der stadig er lang vej
endnu, før politikerne indfrier de am-
bitioner, som de selv har spillet ud
med. Der vil også komme politiske
forhandlinger og forviklinger i køl-
vandet på evalueringen af det speci-
aliserede socialområde, men med
strokehandleplanen i hånden og med
afsæt i vores strokealliance på tværs
af alle interessenter på området ken-
der vi VORES kurs – og den skal nok
føres os sikkert igennem både bakke
og dale. 

God sommer til alle!

Som genvalgt lands-
formand er det mit 
erklærede mål at gøre
Hjernesagen stærkere
og mere kendt blandt 
befolkningen som 
helhed. 

Vi har rigtigt meget 
at tilbyde vores med-
lemmer; et stærkt 
fællesskab, unikke 
muligheder for at 
mødes med lige-
sindede, gode med-
lemstilbud og en 
klart formuleret 
politisk agenda. 
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KORT NYT

Skosåler kan sladre om neurologi-
ske sygdomme
Lundbeck har indgået et samarbejde med den franske virk-
somhed FeetMe om at udvikle intelligente fodsåler, som er ud-
styret med avanceret måludstyr, der kan analysere brugerens
bevægelsesmønstre. Håbet er, at de avancerede fodsåler kan
bruges til at forbedre rehabiliteringen af personer med neu-
rologiske sygdomme. Projektet er stadig i sin vorden, og i ud-
viklingsfasen fokuseres der udelukkende på personer med
Parkinson’s Sygdom. Men håbet er at udvikle sålerne, så de
vil være i stand til at skelne mellem forskellige neurologiske
sygdomme og give en objektiv bedømmelse af, hvordan det
går med behandling/rehabilitering.
Kilde: Lundbeck.com

10. maj med fokus på blodtryk 
og bevægelse
Efter to coronaprægede år var det i år atter muligt at lave lo-
kale arrangementer med blodtryksmålinger. Og det benyt-
tede mange af vores lokalforeninger sig heldigvis af i dagene
omkring den 10. maj. Samtidig lancerede Hjernesagen igen i
år kampagnen Bevæg dig #ForHjernensSkyld, hvor man
skulle dele billeder af sig selv i bevægelse på de sociale medier.
Også i år var opbakningen til kampagnen fornem – stor tak til
alle, der deltog!

Kunstig intelligens 
skal forebygge stroke
Danmarks Tekniske Universitet er sammen med Rigshospi-
talet i færd med at fodre en kunstig intelligens med forskel-
lige patientdata i håbet om at finde nye måder at forudset og
forebygge hjertestop og stroke. Projektet hedder ARTICHOKE
STUDY og er støttet af Novo Nordisk Fonden, og der er store
forventninger til, at man i fremtiden vil kunne estimere en
persons risiko for at udvikle hjertekar-sygdomme, som senere
vil lede til stroke eller hjertestop.

- Det er to alvorlige sygdomme, som man godt kan gøre noget
ved, men det er bare rigtigt svært at finde ud af, hvem der er i
risikogruppen. Så projektet har potentialet til at kunne hjælpe
en stor patientgruppe ved at forudsige og dermed forebygge
hjertekar-sygdomme, lyder det fra lektor Rasmus R. Paulsen
fra DTU.
Kilde: DTU.dk

Tag på højskole med Hjernesagen
Igen i år arrangerer Rude Strand Højskole et ugelangt kursus
fra den 24. til den 29. oktober, som er særligt målrettet men-
nesker med stroke tæt inde på livet. I løbet af kurset kan du
både møde Hjernesagens chefrådgiver Maja Klamer Løhr, se
dokumentarfilmen Tilbage på sporet, høre lidt om stroke-
forskning – og frem for alt hygge dig i godt selskab og vidun-
derlige omgivelser. Læs mere om program og tilmelding på
www.rudestrandhojskole.dk

Afasidag på 
Center for Hjerneskade
I samarbejde med blandt andre Hjerneskadeforeningen og
Afasi-facebookgruppen arrangerer Hjernesagen den 8. okto-
ber en temadag om afasi på Center for Hjerneskade i Køben-
havn. Sidste år var der en lang venteliste, da vi havde et
lignende arrangement i Århus, så vi opfordrer alle interesse-
rede til at holde sig orienteret via vores sociale medier!
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Fra den 22. til den 24. april arrangerede
Hjernesagen et weekend-ophold på
Musholm ved Storebælt. Det er anden
gang, at Hjernesagen binder an med
sådan en weekend – og i lighed med året
før, var også dette års ophold en stor
succes. Deltagerne melder tilbage om et
par dejlige dage i godt selskab og skønne
omgivelser.

En af dem, som var med for anden gang,
var 34-årige Mikkel Koertz fra Odense. 

- Jeg er blevet hjerneskadet som følge af
en operationsfejl i 2014. Det betyder, at
jeg i dag er halvsidig lammet og sidder i
kørestol. Det er ikke så let for mig at
komme ud, men jeg havde en fantastisk
tur sidste år – og derfor tænkte jeg, at jeg
hellere måtte deltage igen i år, forklarer
Mikkel. 

Gode rammer – og god mad
Lige præcis det med at komme ud blandt
andre og få brudt den sociale isolation er
en af den helt centrale ting med sådan   et
weekend-ophold, forklarer Hjernesa-
gens chefrådgiver, Maja Klamer Løhr:

- Hjernesagens medlemmer er tit af-
hængige af nogle særlige rammer og
spilleregler, for at de kan komme ud
blandt andre. Tit levner rammerne for
det, man kan kalde almindeligt socialt
samvær, ikke plads til, at man tager et
hvil – og det har rigtigt mange menne-
sker med en erhvervet hjerneskade
bare brug for! Det er også tit sådan, at
omgivelserne kan have svært ved at for-
stå behovet for at kunne gå til og fra, når
man er sammen med andre – men det er
der fin plads til her, siger hun.

Dertil kommer, at Musholm kan byde på
oplevelser for enhver smag. Weeken-
dens program bød blandt andet på
spændende foredrag, mulighed for at
prøve kræfter med yoga og en introduk-
tion til mindfulness. Men man kan også
låne stedets elscootere, så man kan
komme ud i landskabet, man kan
komme helt ned til vandet med sin kø-
restol – og selvom vandet ikke var
sådan rigtig varmt endnu, benyttede
nogen sig også af muligheden for at
dyppe tæerne. 

- Det er dejligt at komme væk hjemme-
fra. Det er ikke så tit, at det sker, fordi det
kræver, at rammerne er i orden med
gode adgangsforhold osv. Men Mus-

holm er et rigtig godt sted, lige præcis
fordi der er nogle gode rammer. Det er
totalt handicapvenligt indrettet, og så er
der rigtig god mad. Det er også vigtigt,
siger Mikkel.

Unikke muligheder
Det er da også selve tanken bag Mus-
holm: Det skal være et feriecenter lige-
som alle andre – med den afgørende
forskel, at det er designet til mennesker
med bevægelseshandicap. Derfor er der
nogle helt unikke muligheder på stedet.
Fx en hal med særlige faciliteter, så man
kan spille kørestolshockey, flyve i svæ-
vebane eller klatre på klatrebanen –
selvom man har lammelser eller på
anden måde er udfordret i hverdagen:
Det meste lader sig gøre for de fleste. 

- I løbet af sådan en weekend forsøger vi
at tilbyde vores medlemmer lidt for en-
hver smag. Men det vigtigste er måske
det sociale samvær med andre under
trygge rammer. For rigtigt mange af
vores medlemmer er det her en helt
unik mulighed for at kunne slappe af i
en social sammenhæng. Og så er der
mange, som også fremhæver, at det er
dejligt for dem at kunne få sat ansigt på
nogle af de mennesker, de har talt med i
vores rådgivning, StrokeLinjen, fortæl-
ler Maja Klamer Løhr.

Hjernesagen har allerede nu planer om
at gentage succesen til næste år, så hold
løbende øje med hjemmeside, nyheds-
brev og vores andre kanaler. Vi har des-
uden fået lavet en lille film fra årets tur
til Musholm, hvor man blandt andet føl-
ger Mikkel Koertz. Find filmen på hjem-
mesiden eller på vores YouTube-kanal.

Det meste lader sig
gøre for de fleste
Cirka 40 af Hjernesagens medlemmer havde en forrygende weekend sammen i slutningen af april, 
da Hjernesagen for andet år i træk arrangerede et ophold på Musholm ved Storebælt. 

Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Hjernesagen
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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
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I disse måneder foregår der noget meget
spændende på Rigshospitalet i Køben-
havn og Glostrup. For efter mere end 20
års forskning er professor Lars Edvins-
son nu sammen med sine kolleger i gang
med at afprøve en ny behandling af hjer-
neblødninger. Da Hjernesagen møder
professoren på hans kontor i Forsker-
parken i Glostrup har i alt tre patienter
været gennem den nye behandling, og
selvom det stadig er for tidligt at kon-
kludere noget endegyldigt, er resulta-
terne lovende.

- Håbet er, at vi kan redde menneskeliv
og sikre, at de overlevende også får min-
dre og færre handicaps end i dag. Og jeg
er meget optimistisk, understreger Lars
Edvinsson.

Ny stroke-
behandling på vej?
En svensk professor på Rigshospitalet i København har efter årtiers forskning i hjernens kredsløb måske fundet 
frem til en ny behandling af hjerneblødninger. Selv er han overbevist om, at præparatet vil resultere i øget 
overlevelse og færre handicaps for de ramte – men indtil videre er afprøvningen på rigtige patienter kun lige startet.

Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Mikkel Beck / Rigshospitalet

Kort om 
Lars Edvinsson
Læge og professor ved Køben-
havns Universitet og Rigshospita-
let. Har forsket i hjernens kredsløb
og i migræne i årtier og modtog i
2021 verdens førende hjerne-
forskningspris, Lundbeckfondens
The Brain Prize, sammen med pro-
fessor Jes Olesen. I øvrigt som de
første skandinaver nogensinde.
Prisen fik de for at kortlægge den
mekanisme, som ligger bag mi-
græneangreb – og dermed skabe
fundamentet for udviklingen af en
ny type lægemidler til behandling
af migræne.

Professor Lars Edvinsson fra Rigshospitalet, Glostrup.
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En ustyrlig kaskadereaktion
En hjerneblødning er, som det vil være
de fleste bekendt, en særdeles akut til-
stand. Der er kort tid til at redde patien-
tens liv, og behandlingen består i, at
neurokirurgerne så at sige lapper det
hul, der er opstået på et blodkar i hjer-
nen. Det kan ske ved, at man åbner kra-
niet og sætter en klemme på det kar, der
er gået hul på – eller ved at man via et
kateter, der gennem blodårerne føres
ind i hjernen, lukker hullet indefra med
et net. Uanset metoden har man kun
ganske få timer, efter skaden er sket, til
at gennemføre indgrebet.

Selv i de tilfælde, hvor selve indgrebet er
succesfuldt, er de næste dage helt afgø-
rende for patienten. Hjerneblødningen
starter nemlig en kaskadereaktion i
blodkarrene, som man hidtil ikke har
kunnet styre – og som forværrer skaden
på hjernen. Det kan ultimativt føre til, at
patienten mister livet eller overlever
med store skader på hjernen.

- Når der opstår en blødning, reagerer
kroppens forsvarsmekanisme ved, at
blodårerne i hjernen klapper sammen
for at undgå, at man mister for meget
blod. Det betyder imidlertid også, at
store områder i hjernen mister blodfor-
syningen – og det vil man enten dø af
eller få store skader af, forklarer Lars
Edvinsson

Startede med en forglemmelse
Det er præcis denne molekylærbiologi-
ske mekanisme, som Lars Edvinsson
har kortlagt helt ned i den mindste de-
talje i løbet af de seneste årtier. Formålet
har været at finde det, som Lars Edvins-
son selv kalder for en afbryderknap:
Altså en måde at stoppe denne meka-
nisme.

Det hele startede faktisk ved lidt af en
tilfældighed: For mere end 20 år siden
glemte en af hans studerende, som var i
gang med at undersøge blodceller i en
rottehjerne, at lægge hjerneblodkarrene
ind i køleskabet. De forandringer, der
skete i hjernens blodkar hen over nat-
ten, ledte Edvinsson på sporet af lige
præcis dén mekanisme, som får blod-
karrene til at trække sig sammen.

Mange år og utallige forsøg og undersø-
gelser senere har Lars Edvinsson i dag
identificeret et præparat, som kan stop -
pe denne mekanisme. Der er tale om et
stof, som har en vis lighed med en del
andre lægemidler til forskellige typer
kræftbehandling, og derfor kan det gå
forholdsvis hurtigt at få det godkendt til
behandling af hjerneblødninger. Forud-
sat, naturligvis, at de nuværende og
kommende afprøvninger viser, at medi-
cinen har den forventede, positive effekt.

Store perspektiver
- Medicinen gives direkte ind i hjernen
via det dræn, som kirurgen altid lægger
for at mindske trykket på hjernens væv.
Det skal gives senest seks til otte timer

efter, hjerneblødningen er indtruffet. Så
vil medicinen forhindre, at blodårerne
kollapser og stopper for blodforsynin-
gen, og det forventer vi både vil betyde,
at flere overlever behandlingen – og at
de overlever til et liv med færre eller helt
uden men, siger Lars Edvinsson og tilfø-
jer, at forskerne ligeledes forventer, at be-
handlingen vil være helt bivirkningsfri,
fordi man bruger langt mindre og færre
doser af medicinen, end når det anven-
des til at behandle kræftsygdom.
Præparatet har været afprøvet på for-
søgsdyr gennem flere år, før det nu er
nået til at blive testet på rigtige patien-
ter. Den første del af afprøvningen på pa-
tienter foregår på Rigshospitalet på
Blegdamsvej i København, hvor man
giver behandlingen til patienter med den
værste type af hjerneblødninger – det vil
dermed også sige de patienter, som
umiddelbart har den dårligst prog nose. 

I løbet af projektet skruer man gradvis
op for doseringen for at undersøge ef-
fekten og holde øje med, at der ikke kom-
mer uforudsete bivirkninger. Hvis
resultaterne af denne afprøvning fort-
sat er lovende, inkluderer man mange
flere patienter i en afprøvning, som dels
kommer til at foregå i EU og dels i USA.
Og Lars Edvinsson er som nævnt opti-
mist på behandlingens vegne:

- Når først vi har påvist, at denne medi-
cin er effektiv og i stand til at forebygge
skaderne efter en hjerneblødning, for-
sker vi videre. For jeg er overbevist om,
at midlet faktisk kan bruges på alle
typer af stroke – altså både blodpropper
og blødninger i hjernen. Hvis det viser
sig at være rigtigt, vil det være et stort
gennembrud for behandlingen af stroke
og gøre en enorm forskel for rigtig
mange mennesker i hele verden.

Kort om
hjerneblødninger
15 procent af alle strokes skyldes
hjerneblødninger. Patienter med
hjerneblødning er i gennemsnit
yngre end patienter med en blod-
prop i hjernen, og behandlingsud-
sigterne er værre: Mange dør
enten før eller under behandling,
og de overlevende oplever ofte
store komplikationer og meget al-
vorlige handicap efterfølgende. 

Afasidage på Vejlefjord
I Hjernesagen glæder vi os til Afasidagene
på Vejlefjord den 27.-28. juli. Arrangemen-
tet er helt booket, så det er desværre ikke
længere muligt at tilmelde sig. 

Men allerede til oktober kommer der et
nyt arrangement for afasiramte på Center
for Hjerneskade i København – følg med
på Facebook og hjemmesiden!
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Traditionen tro blev repræsentant-
skabsmødet – efter valg af dirigent og
godkendelse af dagsorden – indledt af
landsformandens mundtlige beretning
om 2021 i Hjernesagen. Og Tue Byskov
Bøtkjær indledte med at slå fast, at 2021
var et travlt år i foreningen – på trods af
coronapandemi, restriktioner og ned-
lukninger. Eller et stykke hen ad vejen
snarere på grund af samme:

- Mange af vores lokalforeninger har
nemlig svært ved at komme i gang igen
efter corona. Det er simpelthen vanske-
ligt at nå op på samme aktivitetsniveau
som før alle nedlukningerne – og alle-
rede dengang var der udfordringer
rundt omkring i landet, lød det blandt
andet fra landsformanden. 

Problemerne, forklarede han videre,
handler for mange om et generations-
skifte og er desuden forankret i, at sær-
ligt de unge vælger at engagere sig i det
frivillige arbejde på en anden måde end
tidligere. De er mindre villige til at enga-
gere sig i bestyrelsesarbejde og længe-
revarende forpligtigelser, men har stort
mod på at hjælpe til ved arrangementer
og events.

- Det rammer jo en forening som Hjerne-
sagen med vores mange lokale forenin-
ger med hver deres bestyrelser. Så
måske er vi nødt til at kigge lidt grundi-
gere på vores struktur i fremtiden? Jeg
er ikke sikker på, at det på sigt er bære-
dygtigt med så mange små lokale afde-
linger, og jeg tror heller ikke, at det er
nødvendigt for at skabe mange lokale
aktiviteter, sagde Tue Byskov Bøtkjær.

Et år med høj synlighed
Ikke desto mindre har det som sagt
været et år, der også har været præget
af mange aktiviteter: 2021 var således

et år, som var præget af stor synlighed i
medierne. Hjernesagen fik meget om-
tale – både i aviser, ugeblade, radio og tv,
men også på de sociale medier. Det er re-
sultatet af et målrettet arbejde og er en
del af foreningens strategi med at være
både synlig og relevant i danskernes be-
vidsthed.

2021 var også året, hvor Hjernesagens
fik tildelt midler fra TrygFonden til at
tage fat på StrokeLinje-projektets anden
del. Den nye aftale med TrygFonden be-
tyder, at Hjernesagen får cirka seks mil-
lioner kroner til at fortsætte projektet
indtil 2024. 

- Men vi er også blevet rigtig dygtige til
projektansøgninger. Ud over midler til
StrokeLinjen, fik vi sidste år omkring to
millioner kroner til et projekt om børn-
og unge som pårørende, der skal løbe
over de næste par år. Vi har også fået
midler fra forskellige puljer til corona-
aktiviteter, som jeg synes, vi har været
rigtig gode til at udnytte på en måde, så
mange af vores medlemmer har fået
gavn af dem, sagde landsformanden.

Støt medlemskampagnen!
Fremadrettet lagde Tue Byskov Bøtkjær
stor vægt på, at Hjernesagens Handple-
plan for stroke nu skal realiseres. Der er
allerede blevet lagt et stort stykke poli-
tisk benarbejde i den første halvdel af
2022 – og det fortsætter: Det handler om
at få realiseret så mange af målsætnin-
gerne i handleplanen som muligt og der -
igennem få forbedre forholdende for
strokeramte og deres pårørende i hele
forløbet med stroke.

- En anden af vores udfordringer er, at vi
SKAL have flere medlemmer: Som for-
ening skal vi vokse og blive større. Det
vil betyde noget for vores økonomi, men
det er næsten endnu vigtigere, at det
samtidig vil gøre os mere synlige og
meget sværere at komme uden om, når
vi taler de ramte og de pårørendes sag
over for politikerne, fortsatte landsfor-
manden.

Han bad derfor hele repræsentantska-
bet om at give hinanden håndslag på at
støtte foreningens medlemskampagne,
Fælles For Hjernens Skyld. Her får man
en lille gave, hvis man skaffer et nyt
medlem til foreningen, mens det nye
medlem får en stor rabat på sit med-
lemskab resten af året.

- Kampagnen om at skaffe et nye med-
lem starter hos mig, og den starter hos
hver enkelt her i salen, så jeg håber på,
at vi kan aftale, at vi alle sammen gør
vores allerbedste for at skaffe et nyt
medlem til foreningen, lød den afslut-
tende opfordring fra Tue Byskov Bøt-
kjær.

Interesserede kan finde hele den skrift-
lige beretning for Hjernesagen 2021 på
hjemmesiden.

TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022

Et travlt år i Hjernesagen
Den 21. – 22. maj afholdt Hjernesagen sit repræsentantskabsmøde på Vejle Center Hotel. Det blev en hektisk weekend
med livlige debatter, gæster udefra, uddeling af ærespris og hovedbestyrelsesvalg. På de følgende sider kan du læse
mere om nogle af weekendens højdepunkter.

Hjernesagens landsformand 
Tue Byskov Bøtkjær.
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I maj måned udkom socialministerens udspil til en såkaldt specialeplan. Planen er et resultat af

flere års arbejde med en storstilet evaluering af det specialiserede socialområde. Desværre skuf-

fer planen fælt! 

Socialministerens mål om at sikre bedre og ensartet kvalitet til de borgere, der lever med   kom-

plekse handicap, f.eks. som følge af stroke eller anden senhjerneskade, er endt i et uambitiøst klu-

detæppe af lappeløsninger. Frem for alt gør forslaget ikke op med områdets allerstørste udfordring,

nemlig at der alene er tale om ”kan” anbefalinger, men ingen krav om, hvad der ”skal” gøres. 

Det er fortsat landets 98 kommuner, der i sidste ende har ansvaret for at sikre god kvalitet på om-

rådet. Derfor frygter vi, at det fortsat mange steder vil være økonomien og ikke fagligheden, der

kommer til at styre beslutningerne om, hvem der skal have hvilke tilbud.

Socialministerens forslag indeholder mange målsætninger, som Hjernesagen bakker op om. Det

gælder blandt andet det overordnede formål om at sikre de specialiserede vidensmiljøer samt at

understøtte fagligheden med mere uddannelse, forskning og data. Men så længe dette ikke følges

af grundlæggende krav om, at anbefalinger faktisk skal følges, så tror vi ikke på, at forslaget vil

føre til mere lighed og kvalitet. Sporene skræmmer: På hjerneskadeområdet har vi siden 2011 haft

forløbsprogrammer med klare anbefalinger til kommuner og regioner, som ikke er blevet fulgt.

Hjernesagen appellerer til, at der er ansvarlige politikere, der i de kommende forhandlinger tør

tænke nyt og ambitiøst. Vi støtter forslaget om klare retningslinjer og en struktur, hvor speciali-

serede vidensmiljøer sikrer kvalitet og faglig udvikling, men det skal sikres, at økonomi og visita-

tion ikke afhænger af kommunernes økonomi. 

Uambitiøs og
utilstrækkelig!
Så direkte er kritikken fra Hjernesagens repræsentantskab af Socialministeriets udspil for

det specialiserede socialområde. Læs hele repræsentantskabets udmelding, som også er

sendt til regeringen, Folketingets øvrige partier, Kommunernes Landsforening, Danske re-

gioner og samtlige kommuner i Danmark.

Repræsentantskabets politiske udtalelse
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Hjernesagens Ærespris går i år til alle
kommunernes hjerneskadekoordina-
torer, fordi de hver eneste dag gør en
enorm forskal for mennesker med
hjerneskade tæt inde på livet. De gui-
der, hjælper og støtter i det, der for
mange tusinder danskere er en
enorm livskrise. Formanden for KL’s
socialudvalg, borgmester Ulrik Wil-
bek fra Viborg, modtog sammen med
en repræsentant for hjerneskadeko-
ordinatorerne fra landets regioner
prisen på alle hjerneskadekoordina-
torernes vegne.

Der var stående klapsalver på Hjerne-
sagens repræsentantskabsmøde, da
landsformand Tue Byskov Bøtkjær søn-
dag den 22. maj overrakte Hjernesagens
Ærespris til landets hjerneskadekoordi-
natorer.

- Hjerneskadekoordinatorerne er rent
teknisk et bindeled mellem hospitalet
over rehabiliteringen til en ny hverdag.
Men i bund og grund er det en ordning,
som tilbyder det, man har allermest
brug for i en meget sårbar position og en
udsat fase af livet: Et menneske, som

lytter og forsøger at hjælpe dig og din
nærmeste videre i livet. Det gør hjerne-
skadekoordinatorerne til et enestående
vigtigt bindeled – og det vil jeg gerne på
vegne af Hjernesagens 10.000 medlem-
mer sige tak for, lød det blandt andet i
Tue Byskov Bøtkjærs tale. 

En enestående ordning
Ordningen med de kommunale hjerne-
skadekoordinatorer er noget nær ene-
stående for hjerneskadeområdet; ingen
andre sygdomsområder har helt den
samme ordning i kommunerne. Og der

Hjernesagens Ærespris 2022 går 
hjerneskadekoordinatorer

TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022
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er virkelig grund til at værdsætte den
indsats, de gør. 

- Hjerneskadekoordinatoren er garant
for et møde i øjenhøjde i en livsforand-
rende og kaotisk situation efter en hjer-
neskade. Samtidig tilbyder de en helt
igennem uundværlig hjælp i en jungle af
regler og uoverskuelig lovgivning for
personer, der for manges vedkom-
mende går fra at være helt uden kon-
takt med det sociale system til i en eller
anden grad at være afhængig af offent-
lig støtte, siger Tue Byskov Bøtkjær.

Derfor har Hjernesagen da også kæm-
pet for ordningen gennem årene. Der er
blevet råbt op, når enkelte kommuner
har valgt at nedlægge eller beskære ord-
ningen, og man har igen og igen påpeget
de urimelige i, at man i nogle kommuner
kun tilbyder ordningen til personer, som
er på arbejdsmarkedet. 

Vigtigere end nogensinde
I de her år er det danske sundhedsvæsen
under pres og forandring. Vi ser kortere
indlæggelsestider, flere opgaver som skal
løses i kommunalt regi, færre hænder til

til landets 

at løse dem og flere ældre og kronisk syge.
Netop derfor er hjerneskadekoordinato-
rerne vigtigere end nogensinde:

- Som patientforening er vi selvfølgelig be-
kymrede for, hvordan de store velfærds-
opgaver skal løses i fremtiden. Vi er
bekymrede for, om endnu flere menne-
sker med stroke og andre hjerneskader vil
komme i klemme mellem sektorerne. Og
selvfølgelig er hjerneskadekoordinato-
rerne ikke løsningen på alle udfordrin-
gerne, men de udgør et enormt vigtigt
bidrag, understreger Tue Byskov Bøtkjær.

Ulrik Wilbek tog imod Hjernesagens Ærespris i selskab med (fra venstre mod højre): Anne-Britt Møller Nielsen Roesen,
Randers Kommune, Signe Vinther Mølgaard, Odsherred Kommune, Heidi Schrøder, Vejle Kommune og Margit Davies, Bal-
lerup Kommune. Lone Smed Malle fra Aalborg Kommune kunne desværre ikke deltage i overrækkelsen, hvorfor der ikke
var en repræsentant fra Region Nordjylland til stede. 

Efter overrækkelsen har enkelte af Hjernesagens lokalforeninger lavet lokale overrækkelser af Æresprisen – og alle øv-
rige hjerneskadekoordiantionsfunktioner har fået fremsendt et diplom med posten. Foto: Lone Petersen.
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Fire hjerneskadekoordinatorer og for-
manden for Kommunernes Landsfor-
enings Socialudvalg, Ulrik Wilbek, var
på scenen til Hjernesagens repræsen-
tantskabsmød den 22. maj for at mod-
tage Hjernesagens Ærespris 2022. Der
var store smil hele raden rundt – og
ifølge Viborg-borgmesteren var det da
også en søndag af de bedre:

- Jeg vil sige, at det område, jeg repræ-
senterer i Kommunernes Landsforening
– det er ikke altid, at vi ligefrem bliver
rost, indledte han med et grin, inden han
fortsatte: - Så det er ekstra dejligt, at der
faktisk er nogen, der hædrer os i kom-
munerne, når der er noget, vi er gode til.
Derfor bliver det faktisk ikke en bedre
søndag end i dag!

”Der bliver arbejdet hårdt”
Med tanke på Wilbeks fortid som endda
meget succesfuld håndboldtræner med
utallige meriterende sejre netop om søn-
dagen, så er den sidste del af hans ud-
sagn med til at understrege, hvor
betydningsfuld prisen faktisk opfattes.
Og han fortsatte da også sin takketale i
samme spor:

- Jeg står her jo bare på vegne af alle
hjerneskadekoordinatorerne, og derfor
er det også dejligt at have fire af dem
med på scene. Det her er JERES pris,
men den betyder også noget for mig
som politiker, fordi jeg ved, at den bety-
der noget ude i de enkelte kommuner.
Jeg ved, hvor hårdt der bliver arbejdet
derude – og jeg ved, at vi har en meget
velfungerende hjerneskadekoordina-
tion i min hjemkommune, Viborg.

Ulrik Wilbek trak i sin takketale tråde
tilbage til kommunalreformen i 2007,
hvor kommunerne bl.a. overtog en del
opgaver på hjerneskadeområdet fra
amterne. Siden har man arbejdet, sagde
udvalgsformanden, for at skabe sam-
menhæng i forløbene.

- På hjerneskadeområdet har man nogle
meget komplekse forløb på tværs af en-
hederne med mange fagfolk involveret.

Det er vigtigt, at vi ikke laver benspænd
og barrierer for borgerne, men at vi
tværtimod får skabt sammenhæng. Det
er en kæmpeudfordring for den enkelte
borger, men det er også en stor kommu-
nal opgave, hvor vi skal samarbejde på
tværs af forvaltningerne, med almen
praksis, med sygehusene osv. Dér spil-
ler hjerneskadekoordinatorerne en vig-
tig rolle – og de gør en stor forskel i
hverdagen, sagde Ulrik Wilbek. 

TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022

Sikke en søndag!
Der var smil, taknemmelighed og glæde, men også vis portion alvor, da formanden for Kommunernes 
Landsforenings Socialudvalg sammen med fire repræsentanter for landets hjerneskadekoordinatorer 
modtog Hjernesagens Ærespris 2022.

Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Lone Petersen
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Vil ikke hvile på laurbærrene
I talen lovede han også, at hverken han
eller landets kommuner kommer til at
sove på laurbærrene. Tværtimod vil de
løbende arbejde for at forbedre ordnin-
gen – af hensyn til borgerne, men også
af simpel nødvendighed:

- Vi holder øje med området, for selvom
vi får en pris i dag, så ved vi godt, at vi
hele tiden kan blive bedre. Vi kommer
aldrig helt i mål, og det er sådan set fint: 
Vi er klar til at justere og blive bedre. I
dag har 89 ud af 98 kommuner her-
hjemme en hjerneskadekoordinator, og
det tal beviser, synes jeg, at kommu-
nerne kan se værdien. Vi står over for en
tid, hvor alle kommuner i Danmark
kommer til at mangle arbejdskraft, og
derfor skal vi løse opgaverne smartere i
fremtiden. Også der kommer hjerneska-
dekoordinatorerne til at spille en rolle –
og derfor er det vigtigt med sådan en
pris. Den er med til at vise, at vi faktisk
gør en forskel.

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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”Det er en glæde og stor ære at
modtage prisen på vegne af alle
min kolleger i hele landet. Siden
den første hjerneskadekoordinator
blev ansat for 16 år siden har vores
viden om erhvervet hjerneskade
og de indsatser, der er behov for,
ændret sig meget. Meget er lykke-
des – men meget kan stadig blive
bedre. Heldigvis har de fleste kom-
muner i dag en koordinatorfunk-
tion – for det gør en forskel for den
enkelte borger. Deres opgave er at
hjælpe de ramte og de pårørende til
en rehabilitering med tydelig rød
tråd på bagrund af dialog og med
de rette faglige kompetencer. Den
skal være fleksibel, effektiv og rette
sig mod borgernes livskvalitet”.

Margit Davies, 
hjerneskadekoordinator, 
Københavns Kommune.

”Personligt er jeg meget glad for
at kunne modtage Hjernesagens
Ærespris på vegne af hjerneska-
dekoordinatorerne, fordi jeg i
mange år har interesseret mig for
både hjerneskader og hjerne-
forskning. Det er noget, jeg har ar-
bejdet med i mit tidligere liv som
håndboldtræner, og desuden har
jeg haft sagen tæt på livet, da min
kone for halvandet år siden fik et
stroke. Der oplevede jeg, hvor fan-
tastisk vores sundhedsvæsen
fungerer – både i behandlingen og
i rehabiliteringen.”

Ulrik Wilbek, borgmester 
i Viborg (V) og formand for 
KL’s Sundhedsudvalg.
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TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022

Glimt fra Hjernesagens 
repræsentantskabsmøde 2022

Genvalg til hovedbestyrelsen: I år var landsformanden på valg sammen med to HB-medlemmer og begge suppleanter. 
Alle fem genopstillede og opnåede genvalg uden modkandidater, og således er hovedbestyrelsen identisk med sidste års.
Generelt var stemningen rigtig god – både under den officielle dagsorden og senere på aftenen med et glas vin og dejlig med!

Besøg fra Hjerneskadeforeningen: De senere år har Hjernesagen og vores søsterforening Hjerneskadeforeningen indledt et
stadig tættere samarbejde. Og på dette års repræsentantskabsmøde havde hovedbestyrelsen derfor også inviteret Hjerne-
skadeforeningens landsformand, Marie Klintorp, og hovedbestyrelsesmedlem Michael Harboe til at fortælle om deres arbejde
med børn og unge ramte. 
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+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. 
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En sund økonomi: Reviser Poul Mad-
sen fra PWC brugte en halv times tid på
at orientere repræsentantskabet om
Hjernesagens regnskabsår 2021. Et år,
som endte med sorte tal på bundlinjen –
trods meget beskedne indtægter fra arv.

Flere gæster udefra: Pludselig dukkede
en tidligere landstæner i håndbold op!
Ulrik Wilbek modtog i sin rolle som for-
mand for Kommunernes Landsfore-
nings Socialudvalg Hjernesagens Æres-
pris 2022 på vegne af landets hjerne-
skadekoordinatorer.

Strokesurvivors: Det, hele arbejdet –
det frivillige, det politiske, kommunika-
tionsindsatserne, rådgivning, hjælp og
støtte i almindelighed – går ud på. At få
flere godt igennem deres stroke og til-
bage til et meningsfyldt og indholdsrigt
liv!
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Tidligere i år rejste Rigsrevisionen en
endda meget stærk kritik både af social-
ministeriets tilsyn med kommunerne og
af kommunernes egen forvaltning på
socialområdet. Den gav anledning til, at
Hjernesagen endnu engang deltog i
koret af kritikere – og denne gang med
en noget skarpere tone, end foreningen
normalt er kendt for. Ulrik Wilbek aner-
kender, at ting skal forbedres, men
synes også, at kritikken ind imellem bli-
ver lidt hul.

- Det er, som om man kun hører om den
her slags rapporter, når de er kritiske:
For nylig udkom Socialministeriets eva-
luering af det specialiserede socialom-
råde, som blandt andet viste, at 88
procent af borgerne er tilfredse med
kommunerne. Det hører vi ikke så meget
om. Men altså – jeg er helt med på, at der
er for mange klager over kommunernes
forvaltning. Og også at der er medhold i
for mange klagesager. Det hænger
blandt andet sammen med, at lovgiv-
ningen er alt for indviklet på det her om-
råde: Den både kan og skal forenkles.

Samtidig skal vi også arbejde med at
hæve kompetencerne hos medarbej-
derne i kommunerne, det anerkender vi.
Men jeg må også sige, at den slags kom-
petenceløft kræver flere ressourcer, end
vi får tilført i dag, indleder Ulrik Wilbek. 

Dialog og samarbejde 
er vejen frem
Ulrik Wilbek understreger flere gange,
at han ikke forsøger at løbe fra, at der er
udfordringer på området i landets kom-

muner. Men han gør det lige så klart, at
han ikke nogen stor tilhænger af, at
tonen i debatten bliver alt for skarp. 

- Det er ikke, fordi vi ikke kan tåle det.
Det er mere, fordi jeg ikke tror på, at det
gavner ret meget. Jeg kan ikke huske
nogen sager, hvor det på den lange bane
har løst noget, at parterne bliver skar-
pere og skarpere i tonen og har trukket
fronterne op mod hinanden. Det løser
simpelthen ikke noget. Jeg tror meget
mere på dialog og samarbejde som en
vej frem. Derfor har vi i Kommunernes
Landsforening også indgået i en retssik-
kerhedsalliance med blandt andre Dan-
ske Handicaporganisationer. For alle
parterne gælder det, at vi skal bestræbe
os på at finde rum til at dyrke samarbej-
det, siger han.

Hjernesagen møder Ulrik Wilbek til
årets repræsentantskabsmøde i Vejle.
Her er han inviteret til at modtage Hjer-
nesagens Ærespris på vegne af alle lan-
dets hjerneskadekoordinatorer. Prisen
er et udtryk for, at Hjernesagen er meget

TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022

Dialog og 
samarbejde er
vejen frem
Kommunernes håndtering af socialområdet er ganske ofte noget af en lussingernes holdeplads, og også i 
Hjernesagen er vi med mellemrum ude med riven efter kommunerne på grund af deres ageren på det sociale 
område. Derfor har Hjernesagen sat Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg og socialudvalgsformand i Kommunernes 
Landsforening, i stævne. Hans ønskeliste til socialområdet tæller blandet andet en forenklet lovgivning, 
mere samarbejde og mindre detailstyring.

Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Lone Petersen

Kort om Ulrik Wilbek
Født i 1958. Tidligere håndbold-
træner – bl.a. for kvindelandshol-
det (1991-98) og herrelandsholdet
(2005-14). Kåret til verdens bedste
herretræner i 2012. 

Siden 2018 borgmester i Viborg (V),
medlem af Kommunernes Lands-
forenings bestyrelse siden 2019 og
formand for KL’s Socialudvalg
siden 2021.
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glad for denne ordning, som er unik for
hjerneskadeområdet. Men foreningen
har også en bekymring for, hvordan vi
man fastholder og udvikler ordningen i
hele landet. Eksempelvis er der i øjeblik-
ket ni kommuner, som slet ikke har en
hjerneskadekoordinator ansat.

- Personligt deler jeg jeres glæde og til-
fredshed med hjerneskadekoordinato-
rerne. Og selvfølgelig vil vi gerne have
alle kommunerne med i den her ord-
ning. Men vi må også erkende, at der er
forskelle på kommunerne – så måske er
løsningen enkelte steder at etablere
samarbejde på tværs af kommune-
grænserne. Det kan også gælde andre
områder end hjerneskadekoordinato-
rerne, hvor det kan være en genvej til at
opnå større faglighed og bedre tilbud,
siger Ulrik Wilbek.

Det handler mest om penge
Tværkommunalt samarbejde er altså,
ifølge Ulrik Wilbek, en løsningsmodel,
når det handler om at sikre sociale tilbud
af tilstrækkelig høj kvalitet i hele landet.
Hjernesagen argumenterer, sammen
med andre organisationer, anderledes:
At man for at sikre kvaliteten i stedet bør
flytte det specialiserede socialområde,
eller dele af det – som fx rehabilitering
efter hjerneskade, ud af kommunerne og
samle dem i færre og mere specialise-
rede regionale enheder. Men den køber
socialudvalgsformanden ikke: 

- Spørgsmålet er ikke, hvor opgaverne
skal løses. Det giver hverken flere res-
sourcer, flere medarbejdere eller øget
faglighed, hvis opgaven flyttes til regio-
nerne. I kommunerne løser vi i forvejen
en masse opgaver for borgerne, og jeg
synes, at det giver bedre sammenhæng
at lade det specialiserede område blive
hos os. Det vil bare gøre tingene mere
besværlige, hvis vi flytter det ud af kom-
munerne. Problemet er i højere grad, at
vi i kommunerne hele tiden pålægges
flere og flere opgaver – uden at der føl-
ger penge med. Så spørgsmålet er i mine
øjne snarere, hvordan vi finansierer op-
gaveløsningen.

I Hjernesagen har man i flere år argu-
menteret for mere skal og mindre kan i

beskrivelserne af, hvordan kommu-
nerne løser opgaverne på socialområ-
det. Altså flere krav, bindende
kvalitetsstandarder og færre anbefalin-
ger. Men heller ikke dette falder i god
jord hos Ulrik Wilbek:

- Jeg hylder det kommunale selvstyre,
og derfor er det ikke en tanke, som jeg
bakker op om. Og igen er jeg nødt til at
sige, at i mine øjne ligger problemet et
helt andet sted: Det her handler altså
om penge. Det nytter ikke ret meget at
stille en masse krav, hvis der er ikke er
økonomi til at indfri kravene.

Tillid virker
Ulrik Wilbeks egen kommune er af re-
geringen udpeget som frikommune på
ældreområdet. Ordningen har kørt
siden august sidste år, og han fremhæ-
ver, at der ikke har været en eneste
klage til klagenævnet fra nogen af de
syv frikommuners forsøgsområder i
hele perioden. Det tolker han som et
bevis for, at færre regler er vejen frem:

- Tillid virker! Jeg synes, at det er et rig-
tig godt eksempel på, at det virker, når
man fjerner reglerne, og inddrager alle –
både medarbejdere og brugere – i pro-
blemløsningen. I Viborg har vi gjort det
sådan, at vi hvert halve år laver 10 prø-
vehandlinger på udvalgte institutioner
i kommunen. Ud af de første 10 har vi
fundet frem til, at otte fungerer rigtig
godt, så dem breder vi ud og kører vi-
dere med, forklarer han og fortsætter
med at fortælle om en interessant iagt-
tagelse fra kommunen.

Det viser sig nemlig, at næsten tre ud af
fire initiativer, som de har startet op
under frikommuneforsøget, faktisk fint
kunne være blevet sat i værk, selvom
Viborg ikke var udpeget som frikom-
mune. Det er altså i lige så høj grad kom-
munens egne regler som regulering
udefra, de sætter sig fri af, og på den
måde giver projektet også blod på tan-
den og inspiration til at se på arbejds-
gangene på andre forvaltningsområder.

Hierarkiet vendt på hovedet
- Nu er det jo ældreområdet, vi arbejder
med som frikommune i Viborg, men da

Mette Frederiksen ringede til mig og
spurgte, om vi havde lyst til at være
med i ordningen, så bad jeg faktisk om
at prøve det af på socialområdet. Det er
meget mere kompleks og med meget
tættere regulering, og jeg er sikker på, at
vi ville opnå nogle fantastiske resulta-
ter. Men det fik vi ikke lov til, fortæller
Ulrik Wilbek.

Han fremhæver selv, at når medarbej-
derne i kommunens ældrepleje nu bru-
ger mindre tid på dokumentation af
deres arbejde, så har de mere tid til ker-
neopgaven. Og giver som eksempel en
ordning, hvor medarbejderne tidligere
var forpligtiget til at tjekke deres kom-
munale bil ved arbejdsdagens start og
slutning efter et detaljeret skema. Nu
har man ansat en pedel, som gør det
samme på hele bilparken - og dermed
har medarbejderne i ældreplejen mere
tid hos borgerne. 

- Det er et resultat af, at vi vender hie-
rarkiet på hovedet: Vi inddrager medar-
bejderne og insisterer på, at dem der
løser opgaverne, faktisk er speciali-
sterne. Det giver en mindre rigid hver-
dag. Det giver motivation og masse af
energi, siger han. 

Egen erfaring med stroke
På det helt personlige plan har Ulrik
Wilbek også selv erfaring med stroke.
For halvandet år siden blev hans kone,
Susanne Munk Wilbek, ramt af en blod-
prop i hjernen, så han kender på egen
krop, hvor voldsom en oplevelse det er
at stå i første parket og ikke vide, hvor-
dan fremtiden bliver. Derfor deler han
også Hjernesagens ønske om øget fokus
på pårørendeinddragelse.

- Det er helt klart, at de pårørende skal
inddrages så hensigtsmæssigt, som det
er muligt. Nogle gange – og det gælder jo
især, når vi taler stroke og andre hjerne-
skader – er de pårørende helt uundvær-
lige. Så det giver rigtig god mening at
arbejde for at støtte, at man både ind-
drager og beskytter dem bedst muligt,
siger han og udtrykker af samme årsag
også sin støtte til Hjernesagens kom-
mende projekt, der fokuserer på børn og
unge som pårørende. �
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Årsregnskab 2021
Resultatopgørelse
Indtægter 2020 2019
Tilskud, Tilskud, gaver og arv 6.575.571 8.317.410
Formålbestemte tilskud og gaver overført fra tidligere år 3.657.729 2.482.615
Hensættelse til formålsbestemte aktiviteter i kommende år -4.795.625 -3.657.729
Kontingentindtægter 1.716.631 1.745.995
Indtægtsskabende aktiviteter 324.152 336.869
Intern projektstyring 582.599 619.233
Erhvervspartnerskaber 80.000 92.000
Finansieringsindtægter, netto 87.478 266.479

Indtægter i alt 8.228.535 10.202.872 

Udgifter
Støtte til apopleksi- og afasiramte 3.034.065 2.753.923 
Oplysnings- og indtægtsskabende aktiviteter 1.143.567 991.581 
Kursus- og undervisningsaktiviteter samt møder 320.660 53.867 
Afskrivninger 36.521 36.521 
Diverse aktiviteter 1.544 3.154 
Fællesomkostninger 3.324.064 4.329.164 

Udgifter i alt 7.860.421 8.168.210 

Resultat før interne tilskud 368.115 2.034.662 

Bestyrelsens disponering af interne tilskud:
Hensat primo 585.932 490.168 
Hensat ultimo (587.104) (585.932)

(1.172) (95.764)

Årets resultat 366.943 1.938.898 

Balance

Aktiver 31/12 2021 31/12 2020 
Deposita 81.072 78.710 
IT-Invisteringer 35.370 71.891 
Driftmidler og inventar - -   
Værdipapirer 8.600.574 8.516.242 

Anlægsaktiver i alt 8.717.016 8.666.843 

Tilgodehavender 523.494 399.641 
Likvide beholdninger 6.062.741 5.160.646 

Omsætningsaktiver i alt 6.586.236 5.560.287 

Aktiver i alt 15.303.251 14.227.130 

Passiver
Egenkapital 9.064.392 8.697.449 
Klausulerede midler 5.382.729 4.243.661 
Gæld 856.129 1.286.020 

Passiver i alt 15.303.251 14.227.130 

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold.
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Hjernesagen har forlænget samarbejdet
med den Lidl Danmark, der er en del af
en af verdens største dagligvarekæder.
Den nye samarbejdsaftale løber til 2024,
og udover økonomisk støtte til Hjerne-
sagen samt sponsorat af gavekort til
konkurrencer mm. skal perioden blandt
andet bruges til at sætte fokus på fore-
byggelse.

- Vi har været meget glade for samarbej-
det indtil nu. Det er klart, at vi i Hjerne-
sagen lærer meget af at arbejde sammen
med en stor international koncern som
Lidl. Vi har lavet mange fine projekter
sammen – i forbindelse med rådgivning
om fx energidrikke, men også omkring
salg af motionsudstyr, pulsoximeter og
blodtryksmålere. Det er alt sammen pro-
dukter, som kan hjælpe os med en sun-
dere livsstil – og dermed forebygge
stroke. Det giver rigtig god mening for

Hjernesagen på den måde at få en plat-
form til at nå ud med et vigtigt forebyg-
gelsesbudskab til endnu flere danskere,
siger Hjernesagens landsformand Tue
Byskov Bøtkjær.

Et samarbejde til alles gavn
Også hos Lidl er man tilfredse med at
forlænge samarbejdet og fortsat kunne
sparre med Hjernesagen, der har rådgi-
vet og fungeret som sundhedspartner.

- Vi har oplevet Hjernesagen som en se-
riøs samarbejdspartner og en forening
med fokus på en af de helt store folke-
sygdomme i Danmark nemlig stroke,
som vi meget gerne vil være med til at
udbrede kendskabet til. Interessen mel-
lem Hjernesagen og os blev skabt, da vi
i Lidl i september 2018 som den første
dagligvarekæde i landet valgte at sætte
en aldersgrænse på 16 år for salget af

energidrikke. En beslutning som Hjer-
nesagen bakkede op om. Siden har vi
været meget tilfredse med vores sam-
arbejde og er derfor glade for, at det fort-
sætter, siger Jens Stratmann, adm.
direktør i Lidl Danmark. 

Det forlængede samarbejde betyder, at
man også i de kommende to år vil kunne
opleve, at man fra Lidls side vil sætte
fokus på hjernen og forebyggelse af
stroke. Derudover har dagligvarekæden
fokus på at øge antallet af produkter
med Nøglehulsmærket og samtidig fo-
kusere med på reduktion af salt og suk-
ker i deres produkter. Fra Hjernesagens
side byder man ind med en betydelig
faglig viden omkring livsstil og forebyg-
gelse af stroke.

Læs mere om samarbejdet mellem Lidl
og Hjernesagen på www.lidl.dk/csr

Hjernesagen og Lidl 
fortsætter samarbejdet  
Hjernesagen og dagligvarekæden Lidl har forlænget deres samarbejde med yderligere to år. 
Lidl vil dermed være Hjernesagens hovedsponsor frem til 2024.
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Faktisk var den voldsomme begivenhed
sidste efterår langt fra første gang, at
personer tæt på Emil er blevet ramt af
et stroke, fortæller han:

- Flere af mine bedsteforældre og andre
i familien har også fået en blodprop i
hjernen. Men det er mange år siden og
skete i min barndom, og var ikke rigtigt
noget, jeg som barn reflekterede så
meget over, fortæller han.

Det forholdt sig imidlertid helt anderle-
des, da hans papfar blev ramt sidste år:
- Det tog hårdt på os alle sammen. Og
som familie stod vi en situation, hvor vi
havde brug for nogen at tale med. Vi
stod med en masse tvivl og spørgsmål,
og dér fik vi støtte, hjælp og svar blandt
de oplysninger og historier der er til-
gængelige på Hjernesagens hjemme-
side. Det var en meget vigtig hjælp i en
svær tid, og derfor håber jeg på en måde
at kunne betale lidt tilbage på den her
måde, siger Emil om sit maratonløb.

Copenhagen Marathon var Emil Sund-
gaards første maratonløb og han endte
med at gennemføre det i tiden 4 timer og
12 minutter. Men hans største målsæt-
ning var faktisk, at flere får øje på Hjer-
nesagen og bliver klar over, at der er
hjælp og rådgivning at hente, hvis man
selv eller en tæt på bliver ramt af fx et
stroke:

- Jeg tænkte, at Copenhagen Marathon
er en stor begivenhed med en masse
mennesker langs ruten. Derfor kunne
det være en oplagt lejlighed til at løbe i
tøj fra Hjernesagen, så andre ser logoet.
Jeg ville gerne vise farverne, kan man
sige, forklarer Emil.

Emil løb for
Hjernesagen
Sidste efterår fik Emil Sundgaard stroke tæt ind på livet, da hans mors mand blev ramt af en hjerneblødning. 
I år løb Emil så Copenhagen Marathon for at skabe opmærksomhed om Hjernesagen.



26 • Hjernesagen nr. 3 2022

Sommeren er over os – og dermed også
sæsonen for at holde ferie med familien.
Det bærer nogle af henvendelserne til
StrokeLinjen også præg af: Flere af Hjer-
nesagens medlemmer er i tvivl om
deres rettigheder og muligheder, når de
– måske for første gang efter deres
skade – planlægger en ferie.

Alle henvendelser til StrokeLinjen er i
udgangspunkt helt anonyme. Samtidig
er det dog også sådan, at mange af de
svar, der gives, kan komme andre til
gavn. Derfor har vil vi fremover bringe
helt anonymiserede spørgsmål og svar
fra StrokeLinjen. I denne udgave er det
leder af StrokeLinjen, Maja Klamer Løhr,
som svarer på et i udgangspunkt sim-

spørgsmål, hvor svaret dog har en del
nuancer:

Hjemmehjælp når du holder ferie i
Danmark
Hvis du skal i sommerhus, på weekend-
ophold, på højskoleophold eller noget
helt andet i en anden kommune, end
den du bor i, så kan du medtage dine
timer til hjemmehjælp. Dvs. at du vil
kunne få hjemmehjælp, mens du er på
ferie i dit sommerhus. Det gælder også,
hvis du bor i en plejebolig.

Du skal dog være opmærksom på, at
hjælpen godt kan være lidt anderledes,
end den du er vant til, da din hjælp vil
blive givet efter ferie- eller weekend-
kommunens serviceniveau.

Du må også gerne medbringe egne hjæl-
pemidler, eller du kan snakke med din
egen kommune eller feriekommunen
om muligheden for at låne hjælpemidler
fx en badeskammel, mobillift eller en
sengehest. Det kan ofte lade sig gøre.

Du kan kontakte visitationen i din kom-
mune for nærmere oplysninger om pro-
cedure.

Hjemmehjælp på ferie i 
Norden og andre lande
De nordiske lande – Danmark, Sverige,
Norge, Finland og Island – har lavet en
aftale om, at en borger, som får hjemme-
hjælp i de enkelte lande godt kan få
hjemmehjælp, når man er på besøg i de

Nyt fra StrokeLinjen
Hjernesagens rådgivning, StrokeLinjen, modtager hver dag adskillige henvendelser fra vores medlem-
mer og andre danskere med stroke og andre typer af hjerneskader tæt inde på livet. På denne plads vil
vi i dette og de kommende udgaver af medlemsbladet dele nogle af rådgivernes svar, så flere kan få gavn
af dem.

Hvis jeg skal på ferie i enten
Danmark eller i udlandet, kan
jeg så få min hjælp med?
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andre lande. Så skal du fx en tur til den
svenske ødegård eller på besøg ved de
varme kilder i Island, kan du stadig få
hjælp. 

Ligesom ved ferie i Danmark vil det
være de gældende regler for hjemme-
hjælp i de pågældende lande, som be-
stemmer, hvor meget hjemmehjælp, du
kan få. Du skal kontakte visitationen i
din kommune om de nærmere forhold
omkring dit ophold i Norden.

Skal du derimod til Spanien, Frankrig
eller et andet land uden for Norden, så
kan du ikke få din hjemmehjælp med
dig.

Ophold i udlandet og andre ordninger
Hvis du skal på ferie uden for Norden er
der nemlig kun få ordninger, som du kan
beholde eller få med, hvis du har dem
herhjemme.

Hvis du har borgerstyret personligassi-
stance (serviceloven § 96), kan du godt
tage din hjælper med på ferie. Vær op-
mærksom på, at hvis du er væk i mere
end 14 dage, så skal du drøfte det med
din kommune. Da der kan være ekstra
omkostninger til din hjælpers løn ved et
ophold i udlandet, skal det forhold være
afklaret med kommunen inden rejsen.

Hvis du har ledsagerordning (servicelo-
ven § 97) vil det være muligt at få ledsa-
geren med til udlandet. Det vil tit kræve,
at du har opsparet timer til din ud-
landstur efter aftale med din kommune.

Hvis du er bevilliget hjælpemidler fx kø-
restol, rollator eller krykker eller har et
forbrugsgode som fx en elscooter (ser-
viceloven § 112 og 113), må du gerne
tage disse med til udlandet på ferie. Det
samme gælder, hvis du har en handi-
capbil (serviceloven § 114), så må du

gerne tage din bil på bilferie fx i Europa.
Bliver du passet af din nærmeste pårø-
rende i en midlertidig periode efter ser-
viceloven § 118, må ordningen også
gerne medtages til udlandet.

Hvis du får dækket merudgifter (servi-
celoven § 100), beholder du også disse
ved et kortvarigt ophold i udlandet, og i
visse tilfælde kan der dækkes ekstraor-
dinære udgifter under ferie – fx til at
have en ekstra hjælper med på ferien,
hvis man har borgerstyret personlig as-
sistance.

Husk at StrokeLinjen har åbent for te-
lefoniske henvendelser i hverdagene
fra kl. 9.30 til kl. 14. Du kan også
skrive til StrokeLinjen via en formu-
lar på hjemmesiden: www.strokelin-
jen.dk – ingen spørgsmål er for store
eller små!

Tag med Hjernesagen på højskole
Rude Strand Højskole afholder til oktober et
ugelangt højskoleophold, som er udviklet
specielt til personer med stroke eller en
anden hjerneskade. Fra den 24. til den 29.
oktober kan du nyde musik, sang og spæn-
dende foredrag hver eneste dag. 

”Maden er fantastisk!” ”Enestående sel-
skab” ”En dejlig uge”

Sådan lyder nogle af tilbagemeldingerne fra
vores medlemmer, som har været med på
kurset tidligere – og i år yder Hjernesagen et
tilskud på 1.000 kroner, så hele ugen kun ko-
ster 3.550 kroner – alt inklusive!

LLææss  mmeerree  oogg  ttiillmmeelldd  ddiigg  ppåå  rruuddeessttrraannddhhoojjsskkoollee..ddkk

Få 
1.000 kr.
i rabat!



Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til sommeren!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 1. august, så deltager du i lodtrækningen om 
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.
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Ritt Bjerregaard og Christine Antorini
har i fællesskab skrevet bogen Vandre-
lyst for at inspirere os alle til at komme
ud og bevæge os, opleve det smukke
danske landskab, mærke vejret, dufte
havet – og nyde selska-
bet. En inspirerende og
flot illustreret bog med
kort, forslag til ruter og
meget mere. 

Lige nu kan den købes 
i Hjernesagens 
webshop for 249,95.  

Inspiration til sommerferie i Danmark



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, Hvid-
ovre, 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: Res-

sourcevejens lokaler på Kommunika-
tionscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne.
Pris: Kr. 35. Tilmelding: Til Bjarne på
tlf. 29 72 39 97.

Pårørendegruppen mødes den 3.
tirsdag i måneden kl. 19-21. 
Dog ikke i juli og august. Sted: Præ-
stegården, Nybyvej 2, 3720 Åkirkeby.
Pris: Der samles ind til kaffebønner
engang imellem. Tilmelding: Der er
ingen tilmelding, man møder bare op.

Yderligere oplysninger samt 
tilmelding til arrangementer
Kontakt formanden.

Erfaringskonsulent for nyramte:
Kim Egemose tlf. 30 70 91 88.

Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 31. juli kl. 13.30
Sommerrevy. Sted: Kyllingemode-
ren, Segenvej 48, Åkirkeby. Pris: Kr.
240, som indbetales på MobilePay
7210XD eller reg.nr. 0650 kontonr.
6500095839. Tilmelding: Til Bjarne
på tlf. 29 72 39 97.

� Søndag 14. august kl. 14
Tur til Melstedgård med medbragt
kaffe. Mona bager kage til kaffen.
Sted: Melstedvej 25 A, 3760 Gudhjem.
Pris: Kr. 50, som indbetales på Mobi-
lePay 7210XD eller reg.nr. 0650 kon-
tonr. 6500095839. Tilmelding: Til
Bjarne på tlf. 29 72 39 97.

� Lørdag 10. september kl. 12
Frokostbord hos Fru Petersens café.
Sted: Almindingsvej 31, 3751 Øster-
marie. Pris: Kr. 100, som indbetales
på MobilePay 7210XD eller reg.nr.
0650 kontonr. 6500095839. Tilmel-
ding: Til Bjarne på tlf. 29 72 39 97.

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. 

Aktiviteter med afspænding/gymna-
stik, fællessang og klaverakkompag-
nement, frokost og socialt samvær. 
Tilmelding til formanden, Torben 
Nielsen, se tlf. og mailadresse oven-
for. 
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård ”La -
den”, Provst Bentzons Vej 1, Søborg
(over for Netto). Der er for tiden
mange tilmeldte, så der kan være
venteliste. Meld dig derfor i god tid.
Bemærk: Første gang efter sommer-
ferien er tirsdag den 6. september. 

Aktiviteter sommer/efterår
Se nærmere på vores hjemmeside
eller kontakt formanden for even-
tuelle aktiviteter i sommerferien.

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:
Sommerferie i juni, juli og august her-
efter møder 9. september og 14. okto-
ber. Hyggeligt samvær og fælles
arrangementer, fx udflugter og film
med oplæste undertekster. Alle
ramte er velkomne. Pris: Gratis. Yder-
ligere oplysninger samt tilmelding
hos Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63.

Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende (efter
aftale). Pris: Gratis. Yderligere oplys-
ninger 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 sommer/efterår
Vi holder sommerferie i juni, juli, au-
gust og september
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� Søndag 9. oktober kl. 10
Banko med fine gevinster. Vi starter
med lidt frokost. Pris: Kr. 100 plus kr.
25 for 1 plade i 3 spil. 
Tilmelding: Senest 1. oktober til for-
manden 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,
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. Drik-
kevarer kan købes billigt. Tilmelding
hos formand Lisbet Kragh, tlf. 61 26
10 09 eller email: nordsjaelland@hjer-
nesagen.dk

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 9. juli kl. 15-20
”Grisefest” med jazzmusik. Sted:
Rønnevangs Allé 5, Hillerød. Pris: Kr.

200 for brugere og kr. 300 for øvrige.
Tilmelding: Senest 5. juli til formand
Lisbet Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Tirsdag 26. juli kl. 10-18
Udflugt til Panzermuseum East, Sla-
gelse. Sted: Rønnevangs Allé 5, Hille-
rød. Pris: Kr. 200 for brugere og kr.
300 for øvrige. 
Tilmelding: Senest 19. juli til formand
Lisbet Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller
email: nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Søndag 28. august kl. 15-20
Fødselsdagsfest med rock, drinks
og pølsevogn. Sted: Rønnevangs 
Allé 5, Hillerød. Pris: Kr. 200 for bru-
gere og kr. 300 for øvrige. Tilmelding:
Senest 23. august til formand Lisbet
Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller email:
nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Lørdag 24. september kl. 15-20
Bingo med kaffe og aftensmad. Sted:
Rønnevangs Allé 5, Hillerød. Pris: 
Kr. 200. Tilmelding: Senest 20. sep-
tember til formand Lisbet 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 sommer/efterår
Vi har endnu ikke fået sommerturen
på plads. Der vil i den kommende
måned komme et program for efter-
året. Der vil blive opdateret på vores
hjemmeside og på Facebook.

� Tirsdag 6. september 
Besøg fra naturmedicinsk forening.
De kommer og fortæller om naturme-
dicinens historie og anvendelse af
den. Sted: Frivillig centret, Greveager
9, Greve. Pris: Imellem kr. 25-35. Mu-
lighed for køb af øl og vand. Tilmel-
ding: Senest 4. september til Tina
Nielsen.

Hjernesagen
i Guldborgsund

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

Faste aktiviteter
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 af arrange-
menter samt prisændringer!
Sommerferie: Juni – august.

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 11. august kl. 16
”Åbent hus” med hygge Sted: Kanti-
nen, Københavnsvej 5, Nykøbing F.
Tilmelding: Senest 1. august til e-
mail: guldborgsund@hjernesagen.dk
eller til Rose tlf: 30 63 63 20. 

� Torsdag 1. september kl. 7.50
Udflugt til København. Vi får guide
med på turen til at fortælle, hvad vi
ser i København. Vi spiser frokost
ved vandet på et hyggeligt sted. Sted:
Afgang fra Cementen med liftbus kl.
7.50. Pris: Kr. 200 for medlemmer,
drikkevarer for egen regning. Tilmel-
ding: Senest 1. august til Jytte tlf. 50
12 05 66.

� Torsdag den 6. oktober kl. 16
Foredrag ”Sejltur gennem Europas
floder” ved John og Mona Rasmus-
sen. Sted: Frivilligcenteret, Bane-
gårdspladsen, Nykøbing F. 

Hjernesagen
i Holbæk og Odsherred

For tiden ingen formand
Tlf. 42 16 60 12 (Aino Olsen)
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 Cen-
tret, Carl Reffsvej 2, Holbæk. Der er
elevator, du skal bare følge pilen.

Hvor intet er nævnt under de en-
kelte aktiviteter, gælder følgende:
Tilmelding senest 8 dage før på Face-
book eller til Aino. Tilmelding er bin-
dende, hvis der er spisning.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 11. august kl. 16
Medlemsmøde opstart. 

� Søndag 21. august kl. 16
Teaterforestilling på Holbæk Mu-
seum – ”Den Røde Pimpernel” af
Niels Olsen. Sted: Holbæk Museum.
Pris: Kr. 75 for medlemmer og kr. 175
for andre.

� Torsdag 8. september
Rundvisning i Frederiksborg Slots-
have og kaffe og kage. Nærmere in-
formation følger. Pris: Kr. 50 for
medlemmer og kr. 100 for andre. 

� Lørdag 17. september
Høstfest. Nærmere information følger.

� Torsdag 22. september kl. 16
Medlemsmøde. 

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 
Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern
Snaresvej 55, 4400 Kalundborg. 

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 17. august 
Opstart og hyggemøde.

� Onsdag 31. august 
Sognepræst Lisbeth Dyxenburg
kommer og taler om emnet ”Diakoni
og sorggrupper”.

� Onsdag 14. september 
Hyggemøde.

� Onsdag den 28. september 
”Musikat” kommer og spiller for os.

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Tirsdag 9. august kl. 13-15
Vi griller og hygger

� Tirsdag 23. august
Tur til Andelsbyen Nyvang.

LANDET RUNDT Hjernesagen nr. 3  2022 • 31



LANDET RUNDT32 • Hjernesagen nr.3  2022

� Tirsdag 6. september
Tur til Knuthenborg Safaripark.
Pris: Kr. 250 pr. person.

� Tirsdag 4. oktober 
Vi får besøg af en jurist. Her får du
mulighed for at stille spørgsmål til
bl.a. arveret.

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg 
og Lolland 

Der er p.t. ingen formand, der arbej-
des på en løsning. 
Ved yderligere oplysninger, 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: Ved redaktionens afslut-
ning var der ikke valgt en ny bety-
relse. 

Hjernesagen 
i Roskilde og Lejre

Formand: Linda Holmberg
Tlf. 31 17 94 16
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 Linda Holmberg på e-mail:
info@hs-roskilde-lejre.dk senest 
kl. 20 søndagen før. Der bestilles kaffe
og 2 stk. smørrebrød til kr. 30, som
betales kontant.

Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Når livet er svært, kan det gøre godt
at tale med andre i samme situation.
Vi kan alle komme ud for svære 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
christina.herskind@mail.dk

Afasicafé
Café for afasiramte (personer med
tab af sprog efter stroke 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. 31 17 94 16
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 in-
formation, kontakt formanden, 
tlf. 31 17 94 16.

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 17. august kl. 16.45
Bowling med spisning, yderligere in-
formation pr. mail. Sted: Roskilde
Bowling Center, Ro’s Have, Roskilde. 

� Onsdag 14. september kl. 16.45
Bowling med spisning, yderligere in-
formation pr. mail. Sted: Roskilde
Bowling Center, Ro’s Have, Roskilde. 

� Lørdag 10. september
Sundhedsdag på Hestetorvet. 

� Lørdag 6. august og 1. oktober
Gåture. Tilmelding: 
Til Janne Tang Stormly på e-mail: 
jannetangstormly@gmail.com

� Åbent hus på Trekroner Plejecen-
ter. Tidspunkt kommer senere.

� Pårørendecafé og strikkecafé –
dato og sted kommer senere.

Alle arrangementer vil blive slået op
på vores åbne Facebookside –

https://www.facebook.com/
hjernesagen.dkroskildeoglejre
Ønskes løbende information om 
lokalforeningens aktiviteter pr. mail,
så send en mail til 
roskilde-lejre@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Slagelse og Sorø

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

Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og pårø-
rende onsdage i lige uger kl. 18, med
mindre andet er anført. Der bestilles
2 stk. smørrebrød pr. deltager, og der
er kaffe og kage. Øl og vand kan
købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørrevangs-
skolen, kantinen, indgang til CSU, Ro-
senkildevej 88 B, Slagelse.
Husk bindende tilmelding skal ske
til formanden senest søndagen før
mødet, medmindre andet er anført
under aktiviteten.

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

Aktiviteter sommer/efterår
Vi holder sommerferie fra juli og til
midt august. Kontakt formanden ved
spørgsmål.

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. 



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

Sommerferie: Juni, juli og august.

Faste aktiviteter
Mandegruppen: Madlavning for
”finere mænd” – vi skiftes til at finde
på, hvad der skal kokkereres af god
mad. Torsdag 8. september, 13. ok-
tober og 10. november 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.
Lettere motion for alle med småska-
vanker. 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). Tilmeld-
ing: Ingen tilmelding, man møder
bare op, men har du spørgsmål, kon-
takt Helle Juel tlf. 51 33 62 09. Første
gang efter sommer er 5. september.

”Skibet”. Et mødested for menne-
sker med erhvervet hjerneskade og
deres pårørende.
Der er kaffeklub, fællesspisning, sam-
talegrupper, film m.m. Sted: ”Skibet”,
Statene 46, Ærøskøbing. Pris og til-
melding: Kontakt Catharina Freuden-
dahl, 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 juli og

august). Opstart 1. mandag i sep-
tember. Blandet lettere motion, 
tilpasset mænd med senfølger efter
blodprop/blødning. Instruktør: 
Flemming 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 spørgsmål, kontakt Flemming
tlf. 21 60 08 28.

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 3. september
Bustur til Tirpitz Museum. Bunker-
museet har forskellige udstillinger
bl.a. ”Fra Istid til Nutid” og ”Nordens
guld – Rav”. Vi gør hold ved restau-
rant Skovpavillionen i Holsted og spi-
ser brunch kl. 11. Derefter kører vi til
Tirpitz hvor vi har rundvisning kl. 14.
Sted: Opsamling Svendborg kl. 8,
Ringe kl. 8.30, Glamsbjerg kl. 9 og
Middelfart kl. 9.50. Nærmere opsam-
lingssted fås ved tilmelding. Pris:
Egenbetaling kr. 200 pr. person til
bustur, entré, rundvisning samt
brunch. Tilmelding: Senest 10. august
til formanden. 

� Lørdag 24. september kl. 10
Mandegruppen fisketur til fiskesø
eller en af Fyns skønne kyster. Du får
nærmere besked om, hvor vi fisker,
ved tilmelding. Sted: Fyens fiske-
vand, Nyhavevej 115, 5220 Odense.
Pris: Vi betaler for 3 timer derefter
egenbetaling direkte til Fyens fiske-
vand. Tilmelding: Senest 22. septem-
ber til formanden. 

� Torsdag 6. oktober kl. 17
Bøf og Bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og en god snak. Sted: Bowling-
centret Korsvangscentret, Korsvang,
5610 Assens. Pris: Mad og drikke
samt bowlingsko er for egen regning.
Tilmelding: Senest 2. oktober til for-
manden.

� Fredag 7. oktober kl. 10.00-17.30
Sundhedsdag med motion og fore-

drag. Kl. 10.15 motion v/Lene Pugga-
ard, kl. 11 foredrag om funktionel
hjernetræning v/Ditte Andersen, kl.
12.30 pause, kl. 13 op igen v/Tine Bay,
kl. 14.30 Hjernetræthed v/Klaus Chri-
stensen. Kl. 16.00-17.30 er der fælles
kaffebord og brunsviger og foredrag
af radiovært Erik Nielsen og opfinder
af Brunsvigerens dag om brunsvige-
ren samt anekdoter fra et langt liv. 
Kl. 17.30-19.00 er der fællesspisning
med egenbetaling. Sted: Aktivitets-
centret, Dærupvej 5, Glamsbjerg.
Pris: Kr. 150 til fællesspisning pr. per-
son. Foredrag til Sundhedsdagen er
gratis. Tilmelding: Senest 28. septem-
ber til formanden. Tilmeldingen er
bindende.

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

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 sommer/efterår
� Tirsdag 23. august
Udflugt til Grønhøj Kro og Museer.
Der er afgang fra Vejen Idrætscenter
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kl. 9.30 og fra Lidl Grindsted kl. 10.15.
Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 14.
august til Tove Baagø tlf. 21 46 48 54.

� Tirsdag 4. oktober kl. 18
Spisning og foredrag om afasi.
Sted: Huset Hovborg, Lindevej 7A,
Hovborg. Pris: Kr. 100. Medbring selv
drikkevarer. 
Tilmelding: Senest 25. september til
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.

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 mad kr. 35. Tilmelding til for-
manden.

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 sommer/efterår
Sted, hvor intet andet er angivet:
Bygnaf 14, Haderslev

� Onsdag 6. juli kl. 17
Grill. Sted: Hejsager Strandvej 42,
Haderslev. Pris: kr. 25. Tilmelding: Til
Lis på 22 50 42 98. 

� Onsdag 13. juli
Familieaften. Sted: Simmerstedvej 1,
Haderslev.

� Onsdag 20. juli
Familieaften. Sted: Simmerstedvej 1,
Haderslev.

� Onsdag 27. juli
Familieaften. Sted: Simmerstedvej 1,
Haderslev.

� Onsdag 7. september kl. 19
Hyggeaften.

� Onsdag 14. september kl. 19
Banko tag en pakke med til ca. kr. 25. 

� Onsdag 5. oktober kl. 19
Hyggeaften.

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 Ældrecenter), 
lokale 2, Stadionvej 50, Odense V.
Pris: Gratis - vi giver kaffen, og du kan
købe brød eller frokost i caféen. 
Tilmelding: Mød op – alle er vel-
komne. Har du spørgsmål, så kontakt
Dorthe Lauridsen, tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier. Første gang
efter ferien er 8. august.

Åben rådgivning.
Hver tirsdag kl. 13-15. 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.

Tale- og sprogtræning
Hver onsdag kl. 16-18. Har du let til
moderat afasi eller dysartri? Volder



ord og tale problemer? Træningen
udføres af logopædstuderende fra
Syddansk Universitet. Sted: Region
Syddanmark, Center for Kommunika-
tion og Velfærdsteknologi, Heden 11,
Odense C. Pris: Gratis. Tilmelding: 
Til Louise Weifenbach tlf. 23 31 26 31.
Ring eller skriv en sms.

Hjernetræning – spilaften
Hver anden onsdag i lige uger 
kl. 19-21.
Vi træner overblik, hukommelse, 
taktik/planlægning og finmotorik. 
Vi spiller forskellige spil, som træner
hjernen. Der er også træning af 
sociale kompetencer (kaffe og hygge).
Sted: Odense Kultur- og Idrætshus,
indgang E (Bolbro Ældrecenter), lo-
kale 2, Stadionvej 50, Odense V. Pris:
Gratis for medlemmer og kr. 20 for
gæster. Tilmelding: Alle er velkom-
men, så tag familie, venner og naboen
med. Ingen tilmelding. 
Bemærk: Ferie i juli måned, dvs. træ-
ning på følgende datoer: 10. august,
24, august, 7. september, 21. septem-
ber og 5. oktober.

Drop-in møder for pårørende
Hver anden torsdag i lige uger kl.
16.30-17.30.
For pårørende over 18 år, som er bo-
siddende i Odense kommune, tilbydes
der et frirum i form af uformelle drop-
in møder med kaffe og kage, andre på-
rørende og Odense Kommunes
pårørenderådgivere. Drop-in mø-
derne er for alle, der er pårørende
uanset sygdom. Sted: Odense Kom-
mune, Indgang A, Salen, Ørbækvej
100, Odense SØ. Pris: Arrangementet
er gratis. Ingen tilmelding.

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 6. august kl. 10-14.
Renovering af petanquebane. Kom
og giv en hånd med på denne arbejds-
dag, hvor vi fjerner ukrudt fra vores
petanquebane og klargør den til brug
efter flere års forfald. Vi hygger og
slutter af med et spil petanque for
dem, som har lyst. Hjernesagen er
vært med en sandwich og en tår at
drikke. Sted: Odense Kultur- og
Idrætshus, indgang E (Bolbro Ældre-
center), Stadionvej 50, Odense V. 
Pris: Arrangementet er gratis. 
Tilmelding: Ingen tilmelding.

� Lørdag 20. august kl. 10-16.
Udflugt og grill – Hollufgård. Vi
mødes til en tur i skoven, kigger på
kunst i skulpturparken og griller
vores medbragte mad. Sted: Holluf-
gårds Allé 26, Odense SØ. 
Pris: Arrangementet er gratis. 
Tilmelding: Ingen tilmelding. 

� Lørdag 3. september kl. 11-15.
Åbent hus – Blodtryksmåling.
Odense Kultur- og Idrætshus holder
åbent hus. Kom og mød de mange
andre foreninger, som vi deler
adresse med. Der vil være mange for-
skellige aktiviteter og åbent i cafeen.
Hjernesagen måler blodtryk for både
interesserede medlemmer og gæster.
Sted: Odense Kultur- og Idrætshus,
indgang E (Bolbro Ældrecenter) 
Stadionvej 50, Odense V. Pris: Arran-
gementer er gratis. Vi byder på kaffe.
Tilmelding: Ingen tilmelding.

� Lørdag 1. oktober kl. 13-16.
Fællesspisning. Vi laver mad til dig,
så vi kan mødes til fællesspisning og
hygge med tid til snak og en kop kaffe.
Sted: Odense Kultur- og Idrætshus,
indgang E (Bolbro Ældrecenter), 
Stadionvej 50, Odense V. Pris: Kr. 50
pr. deltager inkl. 1 øl/vand og kaffe.
Drikkevarer kan købes. Tilmelding:
Til Lone Damsgaard, tlf. 40 16 78 02
(helst pr. sms) senest 18. september.

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 Ran-
ders 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

Bemærk: Vi holder sommerferie i juli
og august. 

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 sommer/efterår
Alle medlemmer i lokalafdelingen vil
modtage brev i august med program
for lokalafdelingens arrangementer
fra 1. september 2022 til 1. juli 2023.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Formand: Henrik Hedegaard 
Kristensen
Tlf. 23 35 44 17
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
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Aktiviteter sommer/efterår
� Fredag 12. august kl. 16-19
Lerdueskydning. Alder min. 15 år.
Sted: Ringkøbingvej 3 C. Pris: Kr. 50
plus evt. mad og drikke efter lyst. Til-
melding: Senest 1. august til Henrik
Kristensen, tlf. 23 35 44 17.

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. Tirsdage kl. 15-17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbro-
gade 21 B, 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: Ved redaktionens afslut-
ning var der ikke valgt en ny besty-
relse.

Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern

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

Følg med på vores hjemmeside om
kommende aktiviteter, eller følg os på
vores gruppe på Facebook.

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. Den 3. onsdag
i måneden kl. 14-17. Det er både for
ramte og pårørende. Sted: Inside, Dal-
vej, Hammel

Cafémøde i Skanderborg. Den 2. ons-
dag i måneden kl. 14.30-17.00. Ferie i
juli. Både ramte og pårørende er vel-
komne. Sted: Medborgerhuset, Ve-
stergade 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

� Lørdag 1. oktober kl. 12
Regionsfest 2022. Der inviteres til
fest for alle i Region Nordjylland. 
Alle er velkomne.  Jørgen Overgård
underholder og spiller op til dans.
Mød op til en hyggelig eftermiddag.
Der serveres buffet og kaffe og lag-
kage. Pris: Kr. 140 for buffet. 
Drikkevarer kan købes til rimelige
priser. 
Tilmelding: Senest søndag 18. sep-
tember til Jytte tlf. 23 71 88 72 eller
mail jytte.jensen@os.dk

Hjernesagen
i Brønderslev

Formand: Lars Jørgen Sloth
Tlf. 40 81 36 99
E-mail: broenders-
lev@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 nødven-
dig – information hos formanden.
Suspenderet indtil videre.

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 næstfor-
mand Rita Hansen tlf. 51 94 07 41. 

Træning på Sofielund hver tirsdag
kl. 18. Sted: Sofielund, Multebærvej 5,
Dronninglund. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Tlf. 22 83 50 37.



Træning i Sundhedshuset i 
Brønderslev tirsdage og torsdage 
kl. 18.30. Sted: Sundhedshuset i 
Brønderslev, Tollestrupvej 91, 
Brønderslev. Pris: Gratis. 
Tilmelding: Tlf. 23 42 29 61.

Hjernesagen 
i Frederikshavn og Læsø

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

Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver man-
dag kl. 10.00-12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og på-
rørende. Sang, værksted, spil mm.
der arrangeres fx også foredrag og
udflugter. Pris: Kaffe/te og brød kr.
20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er ele-
vator), Frederikshavn. Yderligere op-
lysninger fås hos formanden.
Tilmelding: Ikke nødvendig. Be-
mærk: Første gang efter ferien er 8.
august.

Aktiviteter sommer/efterår
� Mandag 22. august
Bustur i det grønne med liftbus og
middag. Pris: Kr. 200. 
Tilmelding: Senest 18. august til 
Merete tlf. 29 89 15 61. 

� Fredag 16. september kl. 16-21
Høstfest i samarbejde med Hjernesa-
gen i Hjørring kommune med spis-
ning, musik og underholdning ved
gruppen Go-jawten. Høsttale ved
borgmesteren i Hjørring Kommune,
Søren Smalbro. Fine gevinster på ind-
gangsbilletten og AM-lotteri. 
Sted: Sørig Menighedshus v. kirken,
Tuenvej 15, Tuen. Pris: Kr. 150 pr.
person for mad ink. 1 øl eller vand
eller 1 glas vin. Tilmelding: Senest
mandag 12. september til formanden.

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
OBS: Glasværksted afventer færdig-
gørelse af lokalerne. 
Mandage kl. 14-17: Sølvværksted.
Tirsdage kl. 13-16: Træværksted.
Opstart efter sommerferien 6. sep-
tember. 
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
Af årstidens blomster. Tirsdage 13.
september og 27. september kl.
14.00-16.30. Pris: Kr. 25 pr. gang og
efter forbrug. Sted: CKU-Vendsyssel,
Elsagervej 25, Hjørring. Yderligere in-
formation hos Lona tlf. 20 68 14 18. 

BKS – bevægelse, krop og sind. Til-
bud om idræt og sundhed til borgere
med erhvervet hjerneskade i samar-
bejde med idrætsforeninger i Hjør-
ring 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

LANDET RUNDT Hjernesagen nr. 3  2022 • 37

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.

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 20. august kl. 15-21
25 års jubilæumsfest med under-
holdning m.v. Sted: CKU-Vendsyssel,
Elsagervej 25, Hjørring. Pris: Jubilæ-
umspris på kr. 25 for entre, spisning
inkl. 1 øl eller vand eller 1 glas vin.
Fine gevinster på indgangsbilletten.
Tilmelding: Senest mandag 15. au-
gust til formanden på de ophængte li-
ster eller på foreningens
e-mailadresse: hjoerring@hjernesa-
gen.dk.  

� Fredag 16. september kl. 16-21
Høstfest i samarbejde med Hjernesa-
gen i Frederikshavn kommune med
spisning, musik og underholdning
ved gruppen Go-jawten. Høsttale ved
borgmesteren i Hjørring Kommune,
Søren Smalbro. Fine gevinster på ind-
gangsbilletten og AM-lotteri. 
Sted: Sørig Menighedshus v. kirken,
Tuenvej 15, Tuen. Pris: Kr. 150 pr.
person for mad ink. 1 øl eller vand
eller 1 glas vin. Tilmelding: Senest
mandag 12. september til formanden,
på de ophængte lister eller på 
foreningens e-mailadresse: 
hjoerring@hjernesagen.dk. 
Husk ved tilmelding at oplyse, om
man ønsker samkørsel.

� Lørdag 1. oktober kl. 12
Regionsfest 2022. Der inviteres til
fest for alle i Region Nordjylland. Alle
er velkomne.  Jørgen Overgård un-
derholder og spiller op til dans. Mød
op til en hyggelig eftermiddag. Der
serveres buffet og kaffe og lagkage.
Pris: Kr. 140 for buffet. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser. Tilmel-
ding: Senest søndag 18. september til



LANDET RUNDT38 • Hjernesagen nr. 3  2022

Jytte tlf. 23 71 88 72 eller mail
jytte.jensen@os.dk. Kontakt forman-
den hvis der ønskes samkørsel. 

Hjernesagen 
i Jammerbugt og 
Vesthimmerland

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

Faste aktiviteter 
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt, den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17. Sted: CKU-
Himmerland, Vestre Boulevard 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
onsdag 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. 

Aktiviteter sommer/efterår
� 2.-4. september
Weekendophold. Placering oplyses
senere. Pris: Oplyses ved forespørg-
sel til Birgit, tlf. 21 65 51 44. 
Tilmelding: 14 dage inden weekend-
opholdet. 

� Lørdag 1. oktober kl. 12
Regionsfest 2022. Der inviteres til
fest for alle i Region Nordjylland. Alle
er velkomne.  Jørgen Overgård un-
derholder og spiller op til dans. Mød
op til en hyggelig eftermiddag. Der
serveres buffet og kaffe og lagkage.
Pris: Kr. 140 for buffet. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser. 
Tilmelding: Senest søndag 18. sep-
tember til Jytte tlf. 23 71 88 72 eller
mail jytte.jensen@os.dk

Hjernesagen 
i Mariagerfjord og Rebild

Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: 
mariagerfjord@hjernesagen.dk

Aktiviteter sommer/efterår
� Fredag 19. august kl. kl. 10.30
Besøg på Gaia Museum med efter-
følgende frokost. Sted: Lene Bre-
dahls Gade 10, 8900 Randers. Pris:
Indbydelse kommer senere. Tilmel-
ding: Senest 12. august på sms/tlf. til
Linda, tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80
eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 15. september kl. 18.30
Historier fra hjemmeværnet. Sted:
Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade
19, Arden. Pris: Kr. 65 inkl. let anret-
ning og kaffe/the og kage. Tilmelding:
Senest 8. september på sms/tlf. til
Linda, tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80
eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 22. september kl. 14-16
Café i Støvring. Vi finder en der kan
underholde. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring, konfe-
renceværelset. Pris: Gratis – der 
serveres kaffe og kage. Tilmelding:
Senest 20. september på sms/tlf. til
Linda, tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80
eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Lørdag 1. oktober kl. 12
Regionsfest 2022. Der inviteres til
fest for alle i Region Nordjylland. Alle
er velkomne.  Jørgen Overgård un-
derholder og spiller op til dans. Mød
op til en hyggelig eftermiddag. Der
serveres buffet og kaffe og lagkage.
Pris: Kr. 140 for buffet. Drikkevarer
kan købes til rimelige priser. Tilmel-
ding: Senest søndag 18. september til
Jytte tlf. 23 71 88 72 eller mail
jytte.jensen@os.dk.

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 sommer/efterår
� 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

� Torsdag 8. september kl. 12.30
Ålegilde. Sted: Feggesund Kro. Efter-
følgende kaffe ved Ejerslev Havn.
Pris: Kr. 200. Tilmelding: Senest 1.
september til Hanne tlf. 26 14 53 94.

� Onsdag 14. september kl. 16.30
Foredrag om Afasi. Sted: Støberi-
gården. Tilmelding: Senest 5. septem-
ber til Hanne tlf. 26 14 53 94.

� Onsdag 5. oktober kl. 14
Virksomhedsbesøg. Sted: Gårdbage-
riet i Hvidbjerg, Agerøvej 14, Karby.
Pris: Kr. ca. 135 inkl. Kaffe og brød.
Tilmelding: Senest 1. oktober til Anne
Grethe tlf. 28 30 86 24.

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

Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1
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Hjernesagen i Aalborg 

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

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

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

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 sommer/efterår
� 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).

� Fredag 2. september kl. 11.45
Bowl og spis. Sted: Vi mødes på Sea-
port Bowlingcenter, under Limfjords-
broen. Der er bestilt handicapbaner i
en time fra kl. 12-13. Vi spiser kl. 13.
Pris: Kr. 120 ink. skoleje, mad og en øl
eller vand til maden. 
Tilmelding: Senest 26. august til 
Arne tlf. 28 13 60 55.  

� Tirsdag 27. september kl. 18.30
Hyggeaften med spisning.
Tilmelding: Senest 20. september 
til Arne tlf. 28 13 60 55.  




