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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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et online fællesskab for personer med
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med stroke. Læs temaet på side 18 – 23

Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 30 88

Telefontid:
Man-torsdag kl. 9.30-12 og 13-14. 
Fredag lukket. 

Bank: 3129 3350130640
CVR-nr.: 1723 2932

E-mail: admin@hjernesagen.dk
Hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Protektor: Hendes Kongelige Højhed 
Kron prinsessen er protektor for Hjernesagen

Redaktion
Ansvarshavende redaktør: 
Birgitte Hysse Forchhammer, direktør

Redaktør: 
Ulf Joel Jensen, kommunikationsansvarlig

Oplag: 9.100. 
ISSN 0909-7775

Produktion og tryk: Japi-form

Deadlines i 2022: 
18. november.

Redaktion slut 10. september 2022

Forsidefoto: Ty Stange

“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbe-
holder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle
henvendelser. Artikler i bladet dækker
ikke nødvendigvis Hjernesagens syns-
punkter, når undtages lederen. Eftertryk
tilladt med kildeangivelse.

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

Kalender 4
Leder 5
Kort Nyt 6
Afasidøgnet 2022 
En stor oplevelse 8
Afasidøgnet 2022 – stemning og fotos 10
Hjernesagen forsker  
Hjernesagen stifter nyt forskningslegat 12
Hjernesagen forsker
”Det er ikke sikkert, de alle er helt så heldige, 
som vi gik og forestillede os” 14
Nyt fra Strokelinjen 16

Tema om unge som pårørende

Nyt tilbud til unge pårørende 18
Jeg mangler min far 20
Jeg har aldrig skammet mig over min far 21
Det var meget voldsomt 22

Klumme
Uden mad og drikke dur helten ikke 24
Hjernesagen møder sundhedsministeren 26
Hjernesagens krydsord 27
Afasifællesskabet fortsætter 28
Lokalstof 29

Hjernesagen nr. 4 2022:Layout 1  19/09/22  9:16  Side 3



4 • Hjernesagen nr. 4 2022

KALENDERKALENDER

Efterår/vinter 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

8. oktober
Afasidag
Hjernesagen afholder sammen med Hjerneskade-
foreningen og Afasi-gruppen på Facebook, 
temadag for afasiramte på Center for Hjerneskade
i København

20. oktober – 20. december
Salg af Hjernesagens julekalender
Køb skrabekalenderen i vores webshop

24. – 28. oktober
Højskoleophold på 
Rude Strand Højskole
Ugekursus tilrettelagt strokeramte – fuldt booket.

29. oktober
World Stroke Day
International markering af stroke

3. november
Hjernewebinar om søvn efter stroke
og anden hjerneskade
Ved neurolog Anders Sode West
Tilmelding og mere info på www.hjernesagen.dk

15. december
Hovedbestyrelsesmøde 
Hjernesagens hovedbestyrelse holder årets 
sidste møde
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LEDER

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Der er brug for 
Hjernesagens stemme
Kære medlemmer af Hjernesagen
Mens jeg skriver disse linjer, har sensommeren ramt
den danske hovedstad. Vi er i september, og selvom
vejret lige nu stadig er dejligt og mildt, så fornem-
mer man tydeligt en underliggende kølighed i luften.
Inden vi får set os om, er den kolde årstid for alvor
over os – og med tanke på den stigende inflation og
energikrisen i hele Europa, så er vi rigtig mange,
som krydser fingre for, at det ender med en mild vin-
ter i år.

I Hjernesagen er vi helt bevidste om, at mange af
vores medlemmer er ekstra udsatte i de hårde tider.
Derfor støtter vi aktivt op om Danske Handicap -
organisationers arbejde for, at mennesker med syg-
dom og handicap bliver tilgodeset, når det kommer
til regeringens forskellige støtteordninger. Det er
ikke nogen nem eller misundelsesværdig opgave at
skulle fordele hjælpepakker i en krisetid, men det fo-
rekommer indlysende, at støtten skal prioriteres til
dem med størst behov. 

Lige nu ser vi også ind i en tid, hvor der med stor
sandsynlighed snart bliver udskrevet valg til Folke-
tinget. I skrivende stund er der ikke sat nogen dato
på valget endnu, men det er tydeligt, at de forskel-
lige politiske partier og medierne varmer grundigt
op til valgkamp. I Hjernesagen vil vi naturligvis have
fokus på vores mærkesager, og det betyder, at vi
tager udgangspunkt i vores Handleplan for stroke. 
Det er ikke let at komme til orde med specifikke
mærkesager i en stor, national valgkamp, som for-
venteligt vil have fokus på inflation, international
økonomi og vækst (eller mangel på samme). Heller
ikke selvom man, som vi gør, står på mål for meget
vigtige sociale og sundhedspolitiske sager. Men I
kan være helt sikre på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan,
for at komme til orde. For der er brug for Hjernesa-
gens stemme! 

Det viser adskillige enkeltsager om kommunale
svigt i genoptræningen, som vi har været mere eller
mindre direkte involveret i hen over sensommeren.
Og det kan man også læse ud af denne udgave af
medlemsbladet: Nyt fra StrokeLinjen på side 16
bringer en henvendelse af en de mange danskere,
som har store problemer med at tage del i den sti-

gende digitalisering af samfundet og ikke mindst
den digitale kommunikation med både private virk-
somheder og det offentlige. Det er et overset, men
helt reelt og meget stort problem for mange med en
erhvervet hjerneskade, og i Hjernesagen arbejder vi
aktivt for at forbedre denne gruppes rettigheder og
vilkår.

En anden af vores mærkesager er de pårørende. Og
når man læser de gribende beretninger i dette blads
tema, så står det lysende klart, at et stroke for det
første ikke kun rammer den enkelte, men hele fa-
milien. Og for det andet, at det kan være ualminde-
ligt svært og belastende at stå ved siden af den
ramte. De unge pårørende udgør, som temaet også
illustrerer, en helt særlig målgruppe, der alt for ofte
bliver helt og aldeles overset. I Hjernesagen har vi i
samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning
etableret vores eget projekt, som er målrettet de
unge. Simpelthen fordi tilbuddet mangler i det of-
fentlige, selvom det ville give god me-
ning, hvis støtte til de unge pårørende
eksempelvis kom på Finansloven. 

Det er det ikke endnu, og derfor glæ-
der vi os til at kunne tilbyde de unge et
fællesskab i stil med det fællesskab, vi
sammen med Center for Hjerneskade
har skabt for mennesker med afasi. Vi
kan med denne udgave af medlems-
bladet nemlig løfte sløret for, at vi med
en donation fra Veluxfonden er i stand
til at fortsætte Afaisfællesskabet. Det
er en fantastisk nyhed, fordi det har
vist sig at være et virkelig godt tilbud
til en målgruppe, som ellers er let at
overse, fordi mennesker med afasi af
gode grunde selv har svært ved at sætte sig på den
offentlige debat. Derfor er det vigtigt, at vi i Hjerne-
sagen kæmper deres og alle andre ramtes og deres
pårørendes sag!

Med de ord vil jeg slippe tastaturet for denne gang.
Og jeg vil opfordre alle til at gøre som jeg: At nyde ef-
terårets sidste varme og mentalt lade op til et travlt
efterår med vigtige projekter og store politiske op-
gaver forude.

Det er ikke let at
komme til orde med
specifikke mærkesager
i en stor, national 
valgkamp, som 
forventeligt vil have
fokus på inflation, 
international økonomi
og vækst (eller mangel
på samme). 
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KORT NYT

Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/hjernesagen1

Hunde ser med snuden
Vi ved alle sammen, at hundes lugtesans er imponerende og
langt mere avanceret end menneskets. Der er således op mod
200 gange flere lugtmolekylereceptorer i en hundesnude end
i en menneskenæse – men ikke nok med det: Et nyt studie,
som netop er blevet publiceret i tidsskriftet Neuroscience, har
opdaget strukturer i hundehjernen, som forbinder områ-
derne, der er knyttet til hhv. lugt- og synssansen.

I projektet har forskerne kombineret forskellige typer af MR-
skanninger af hundehjerne med anatomiske studier, hvor de
dissekerer hjernerne efter den såkaldte Klingler-metode. Og
det gør dem i stand til at konkluderer, at hunde danner sig en
rumlig fornemmelse af omgivelserne omkring dem – i stil med
den, vi mennesker får gennem øjnene.
Kilde: Videnskab.dk og Neuroscience

Neurologisk forskning kommer
ikke patienterne til gode
Denne sommers konference European Academy of Neurology
bød ifølge Neurologisk Tidsskrift på en række diskussioner
om, hvordan man bliver bedre til at bygge bro mellem den
neurologiske forskning og den kliniske behandling på de eu-
ropæiske hospitaler. Professor Maurizio Leone fra Palermo
præsenterede blandt andet en opgørelse, som viser, at forsk-
ningsresultater ofte er op mod 17 år om at nå ud i klinikken.
Formanden for Dansk Neurologisk Selskab, Henning Ander-
sen, anerkender problemet. Han siger blandt andet til Neuro-
logisk Tidsskrift: 

”Det, vi ser nu, er, at der kommer en masse forskning ud, som
bliver præsenteret, men der er ingen, der sørger for, at den
kommer videre, og det dur ikke. Vi skal bære forskningen
længere ud, for at den gør en forskel.”
Kilde: Neurologisktidsskrift.dk

Broder din hjerne
Annaberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland havde i august
besøg af den tysk-hollandske kunstner og læge Monika Auch.
Her fortalte hun om sit projekt Stitch your Brain, som udfor-
sker forbindelsen mellem hænder, hjerne og kreativitet. 

Efterfølgende laver danske Karen Marie Dehn en såkaldt
stich-along, hvor hun sammen med en kollega giver alle in-
teresserede mulighed for at brodere deres helt egen hjerne. Til
foråret samler hun de mange hjerne på en særlig udstilling. 

Læs mere om projektet 
– og køb evt. dit eget hjernebroderi-kit på 
https://cargocollective.com/stitchyourbrain
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KORT NYT

Kogebøger til mennesker 
med hjerneskade
Elsass Fonden har i samarbejde med Københavns Universi-
tet og de to kokke Pernille Skjødt og Charlotte Nowak udgivet
to kogebøger til personer med cerebral parese, men som er re-
levante for alle, der ønsker at leve ”hjernerigtigt”.

Bøgerne fokuserer bl.a. på, hvilken betydning kost og ernæ-
ring har for et godt og sundt liv med en hjerneskade og inde-
holder en lang række opskrifter, målrettet både børnefamilier,
unge og voksne. Bøgerne kan købes på apoteket, men også
downloades helt gratis på elsassfonden.dk

Din blodtype kan have betydning
for risikoen for stroke
Et nyt studie fra University of Maryland School of Medicine,
som er blevet publiceret i tidsskriftet Neurology, kan en per-
sons blodtype have betydning for risikoen for at få et stroke,
før man fylder 60 år. 

Forskerne fra Maryland har arbejdet sig gennem 48 andre vi-
denskabelige undersøgelser og fik undervejs øje på et møn-
ster: Har man blodtype A har man tilsyneladende en forhøjet
risiko, helt præcis 16 procent forhøjet, for en blodprop i hjer-
nen tidligt i livet. Omvendt har personer med blodtype 0 12
procent mindre risiko end resten af befolkningen.

”Vi ved fortsat ikke, hvorfor blodtype A øger risikoen, men det
har højst sandsynligt noget at gøre med blod-koagulerende
faktorer såsom blodplader og det cellelag, der beklæger in-
dersiden af blodkar,” siger Steven Kittner, professor i neuro-
logi og en af de ledende forskere bag undersøgelsen.

Fra Hjernesagens egne eksperter lyder den beroligende be-
sked, at studiet mest skal ses som et skridt på vejen til at for-
stå, hvorfor vi får stroke - og at man derfor ikke behøver at gå
rundt i frygt, uanset hvilken blodtype man måtte have.
Kilde: Illustreretvidenskab.dk

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? 

      

  

 
 

      

  

 
 

      

  

 
 

      

  

 
 

      

  

 
 

      

  

 
 

eb er det muligt Med et simpelt gr
 er et system vi har udvikl®Dialock

      

  

 
 

e sko.at skifte din skinne over på fler
opfodsskinne. et til dig, der bruger Dr

      

  

 
 

      

  

 
 

k33 11 85 57Bandagist Jan Nielsen A/S

i vil så gerne dele vores videnVVi–
Kontakt os for information eller s

Bandagist Jan Nielsen – En ver

skinne til forskelligt fodtøj.
dagen til at laDet giver frihed i hver

gp g

      

  

 
 

.bjn.dkwwwklinik@bjn.dk

n!
.bjn.dkse www

rden fuld af muligheder

ave mange aktiviteter med samme
p

      

  

 
 

Hjernesagen nr. 4 2022:Layout 1  19/09/22  9:16  Side 7



8 • Hjernesagen nr. 4 2022

Kampgejst og motivation.

Det er nøgleordene, når man beder sø-
strene Frederikke Lassen og Mille
Bjørke om at beskrive deres udbytte af
at være med i Afasidøgnet på Hotel Vej-
lefjord tidligere i år. Her var de med som
pårørende til deres mor, Sanne, der har
været ramt af afasi efter en hjerneblød-
ning i 2018.

- Skal jeg sætte lidt flere ord på, så synes
jeg, at det var godt at møde andre i
samme situation som os. Og så var det
helt fantastisk at være vidne til den
store udvikling, alle de afasiramte gik
igennem i løbet af opholdet: De fleste
startede med at være stille og lidt tilba-
geholdende og ikke så deltagende. Men
meget hurtigt opstod der sådan en fæl-
les stemning af, at jeg godt kan være
med: Her er der ingen, som bliver fru-
strerede over, at jeg leder efter ordene,
ingen der bliver utålmodige osv. Det var
rigtig fint at være med til, uddyber Mille,
og Frederikke supplerer:

- Jeg synes, det var meget inspirerende
og motiverende, at mange af foredra-
gene blev holdt af afasiramte. Det var en
understregning af, at det godt kan lade
sig gøre, selvom sproget ikke er perfekt.
Der var så fin plads til, at man kan kom-
munikere på den måde, man nu er i
stand til – det behøver ikke være som i
resten af samfundet.

Mindre alene
Mille og Frederikke var inviteret til Vejle
af deres mor, som først henvendte sig til
Frederikke med beskeden om, at hun
meget gerne ville med til Afasidøgnet.
Frederikke så muligheden for at lave det
til en lille familieudflugt, Mille var hurtig

til at sige ja, og søstrene satte derefter
kursen mod Vejle sammen med deres
mor – i virkeligheden uden helt at være
klar over, hvad der ventede dem.

Efterfølgende er de enige om, at turen
både blev en stor oplevelse og gav et lidt

En stor
oplevelse

Sådan karakteriserer søstrene Frederikke og Mille Afasidøgnet 2022, som Hjernesagen i samarbejde
med  og Facebookgruppen for Afasiramte stod bag. Søstrene deltog som pårørende til deres mor, som
har været ramt af afasi i fire år – og de fik med egne ord overraskende stort udbytte af turen til Vejle.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Søstrene Frederikke Lassen (th) og Mille Bjørke var sammen med deres mor Sanne med på 
Hjernesagens Afasidøgn 2022 på Hotel Vejlefjord.
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uventet udbytte: Mødet med andre på-
rørende, som kæmper med det samme,
som de gør i hverdagen. 

- Jeg følte mig pludselig lidt mindre
alene. Det gjorde mor også, siger Frede-
rikke og uddyber: - Det er svært at
vænne sig til alt det nye, efter min mor
har fået afasi. Vi er stadig i gang med at
finde en ny måde at kommunikerer på.
Bare det at have en helt almindelig hver-
dagssamtale, sådan ”hvordan går det-
agtigt”, er en udfordring og kræver
tilvænning. Vi har stadig en ambition
om, at det skal blive bedre, men vi har
også indset, at det ikke bliver som før.”

Netværket er vigtigt
Søstrene fremhæver nogle helt konk-
rete gevinster ved at være med i Vejle,
nemlig muligheden for at snakke med
en vifte af fagfolk og eksperter i afasi.
Der blev taget masser af noter, ligesom
de fik gode råd til øvelser, og inspiration
til hverdagen.

- Som jeg startede med at sige, så er vi
kommet hjem med en masse motiva-
tion og gejst. Og så er jeg også meget glad
for, at vi har fået skabt basis for at etab-
lere et netværk med de andre deltagere.
Fællesskabet er virkelig vigtig, og derfor
håber jeg også meget på, at der kommer
en gentagelse af Afasidøgnet. Det behø-

ver ikke nødvendigvis at være med nøj-
agtigt det samme program, men det vig-
tige er, at vi får mulighed for at møde
nogle af de samme mennesker igen, så
vi holder fast i hinanden, siger Mille og
henviser til, at afasiramte let kan havne
i isolation, netop fordi de har svært ved
at tale med andre.

Nye arrangementer på vej
Ved siden af sidder Frederikke og nik-
ker. Hun tilføjer: 

- På samme måde gav det også mig
noget at møde andre pårørende – også
selvom de fleste var ægtefæller til de
ramte og lidt ældre. Bare det her med at
mærke, at man ikke er alene med de ud-
fordringer, vi står med, er opmuntrende,
understreger hun. 

Hjernesagen har allerede den 8. oktober
et nyt arrangement til afasiramte og
deres pårørende, denne gang på Center
for Hjerneskade i København. Denne
dag tilrettelagt i samarbejde med Hjer-
neskadeforeningen og Facebook-grup-
pen for Afasiramte. 

Håbet er også at lave et nyt arrange-
ment á la Afasidøgnet i 2023. Tilmeld dig
vores nyhedsbrev på hjemmesiden,
hvis du vil være blandt de første, som
får besked om lignende arrangementer. 

”Jeg var med på Hjernesagens
Afasi-dage på Vejlefjord Hotel i juli
2022 sammen med min mand
Poul-Erik, der blev ramt af et
stroke i 2016 og i dag lever med
afasi. Det var et virkelig godt ar-
rangement, og det har været med
til at udvide vores indsigt i hvor
forskelligt afasi kan komme til ud-
tryk. Det var en strålende ople-
velse på et fantastisk sted, med
virkelig god mad og skønne omgi-
velser!” 

”Som pårørende fik jeg lov til at
holde fri fra hverdagen for en
stund, hvor alting blev serveret
for os begge, vi fik nogle gode ople-
velser sammen med andre, der er i
en lignende situation som os – og
frem for alt i helt trygge rammer.
De forskellige oplæg var inspire-
rende og spændende, vi mødte
mange andre mennesker, der lever
med den samme type af proble-
mer og udfordringer som os selv,
og så fik vi nogle gode og helt konk-
rete ideer til livet med afasi med os
hjem.”

Lis Grynnerup, 76 år, 
Brøndby Strand – gift med 
Poul Erik Grynnerup, 74 år

Lis og Poul Erik Grynnerup deltog ligeledes i Afasidøgnet 2022 (privatfoto).
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Du vil fortæle din 

historie om afasi..
Glimt fra 
Afasidøgnet 2022
Fotos: Signe Ungermand, Overblik

Afasidøgnet bød på mange spændende oplæg fra mennesker, som selv lever med afasi.

Et engageret og spørgelystent publikum gjorde døgnet til en levende og medrivende oplevelse.

Udover det inspirerende møde med afasiramte, som Peter, Yago og Kenneth, der kæmper for at bryde tabuet omkring afasi, indeholdt 
Afasidøgnet også spændende faglige oplæg.
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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.
Fra 1. oktober vil det også være muligt at
få rådgivning fra Hjernesagens nyansatte
diætist.

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

....

Der var øvelser...

Ivrig kommunikation ved bordene...

Og mulighed for at møde andre, der lever med lignende udfordringer som en selv.
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En arv har muliggjort, at Hjerne-
sagen fra 2023 og de kommende fem 
år har fået mulighed for at uddele et 
forskningslegat på 50.000 kr. årligt.

”Vi er meget glade for, at vi som 
patientforening på den her måde kan
være med til at præge udviklingen 
og hjælpe forskningen fremad,” 
siger Hjerne sagens landsformand, 
Tue Byskov Bøtkjær.

Stroke-relaterede 
forskningsprojekter
Hjernesagens forskningslegat kan søges
af alle faggrupper, men kun til projekter
med fokus på ulighed og stroke, rehabi-
litering efter stroke eller andre erhver-
vede hjerneskader samt forbedring af
livet med stroke for ramte og pårørende.
Desuden skal man være medlem af
Hjernesagen for at kunne søge legatet. 

”For at sikre den bedst mulige bedøm-
melse af ansøgningerne har vi valgt at
nedsætte et forskningsudvalg, som skal
læse ansøgningerne igennem og ind-

stille, hvem der modtager 
legatet,” forklarer Tue Byskov Bøtkjær.

Det første legat bliver uddelt på Hjerne-
sagens repræsentantskabsmøde i Vejle
i foråret 2023, og du kan læse mere om
betingelserne for at søge legatet på Hjer-
nesagens hjemmeside. 

Kort om Hjernesagens
forskningslegat
I alt er puljen på 250.000 kroner, og den
uddeles i fem portioner på hver 50.000
kr. årligt fra 2023 til 2027.

Fagpersoner fra alle faggrupper er vel-
komne til at ansøge fonden, hvis de for-
sker i enten:

• Ulighed og stroke
• Rehabilitering af mennesker med

stro ke eller anden erhvervet hjerne-
skade

• Hvordan livet kan forbedres for ramte
og pårørende.

Forskningslegatet er forbeholdt med-
lemmer af Hjernesagen.

HJERNESAGEN FORSKER:

Hjernesagen stifter 
nyt forskningslegat
Hjernesagen stifter nu et forskningslegat, som uddeles en gang årligt fra 2023 og fem år frem.

Af Ulf Joel Jensen

Den 20. oktober starter salget af årets juleskrab fra Hjernesagen, og for
bare 25 kr. pr. lod kan du skrabe dig til fine præmier – herunder gave-
kort til Lidl. Al overskuddet fra salget af juleskrabet går ubeskåret til
Hjernesagens arbejde.

Find lodderne i vores webshop eller køb dem via din lokalforening.

Skrab, støt og vind!

Igen i år bliver det muligt at støtte Hjernesagens arbejde
– og samtidig være med i konkurrencen 
om lidt ekstra luft i julebudgettet! 
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Gode tilbud fra 
Hjernesagens
webshop!
www.hjernesagen.dk/webshop

Selvom efteråret er over os, er der ingen grund til helt at 
forskanse sig indendørs. Der er masser af store oplevelser
udenfor, og med Ritt Bjerregaard og Christine Antorinis 
indbydende bog i hånden, kan du få masser af inspiration 
til årets sene vandre-
ture – eller følge 
Ritts råd om at 
planlægge forårets 
ture allerede nu! 

Køb bogen for 
kun kr. 249,95

Webshoppen har også fine
tilbud på både blodtryks-
apparat og skridttæller, 
så du kan holde øje med,
hvor langt du egentlig går
undervejs. Skulle vejret være helt ustyrligt,

kan man jo altid krybe i ly og sætte
gang i en af efterårets dejlige simre-
retter. Med Rasmus Bredahls rigt 
illustrerede kogebog Neurogastro-
nomi kan du lære hemmeligheden
bag det perfekte måltid. 
Også en oplagt julegave til den 
madinteresserede!

Lige nu koster bogen 379 kr. 
i vores webshop.
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Mennesker, der rammes af en såkaldt
TCI, altså en forbigående blodprop i hjer-
nen, betragtes ofte som heldige, fordi de
i en eller anden udstrækning er sluppet
med en advarsel: De har jo ikke fået et
egentlig stroke med en synlig skade på
hjernen. Et igangværende ph.d.-projekt
fra Aalborg Universitetshospital anty-
der imidlertid, at billedet er noget mere
nuanceret end som så.

- Vi kan se, at der er en gruppe af de per-
soner, som har haft en TCI, der efterføl-
gende lider af forskellige symptomer:
Det kan være udtalt træthed, angst, de-
pression eller mere diffuse symptomer.
I nogle tilfælde fører det til sygemeldin-
ger hos de erhvervsaktive og til øget
brug af hjemmehjælp, forklarer fysiote-
rapeut og ph.d.-studerende Birgitte
Hede Ebbesen.

Flere er syge ”for længe”
Tilløbet til hendes ph.d.-projekt blev
startet for omkring fem år siden, hvor
Region Nordjylland oprettede et særligt
team med fokus på TCI-patienter. Pro-
ceduren op til dette tidspunkt var, at
denne patientgruppe blev kontaktet af
sygehuset cirka en uge efter udskriv-
ning for at tjekke, om de nu fik taget
deres forebyggende medicin. Dette blev
suppleret med en opfølgning til de er-
hvervsaktive efter fem-seks uger for at
se, hvordan det gik dem. Og der kunne
man konstatere, at der var en gruppe,
som ikke var i stand til at vende tilbage
til et liv, der lignede det, de levede, før
deres TCI.

- Det gjorde os jo nysgerrige på, hvad der
ligger bag. Hvad kæmper de mere præ-
cist med? Og hvordan kan vi hjælpe
dem, fortæller Birgitte Hede Ebbesen
om baggrunden for hendes studie.

De fleste personer, som har haft en TCI,
sendes hjem fra hospitalet med en an-
befaling om at sygemelde sig i en, måske
to uger for at komme til hægterne og
finde benene igen. Men de foreløbige re-
sultater fra Birgitte Hede Ebbesens pro-
jekt viser, at 4,1 procent af de
erhvervsaktive, som er ramt af en TCI,
stadig er sygemeldt fem til tolv uger

efter udskrivelse. Det er faktisk en
smule mere end for strokepatienterne,
hvor det samme tal er 3,4 procent –
omend den gennemsnitlige sygemel-
dingsperiode er længere efter et stroke
end efter en TCI. 

- Det ser altså ud til, at der er lige så
mange eller lidt flere blandt TCI’erne,
som har en sygemelding, der er længere
end forventet. Vi kan ikke sige noget om
årsagssammenhængen – altså hvorfor
de er langtidssygemeldt, men i sig selv
er det da tankevækkende, når vi forven-
ter, at de er tilbage på arbejde efter et par
uger, siger Birgitte Hede Ebbesen.

Mange modtager hjemmehjælp
Gennemsnitsalderen på en person, der
rammes af et TCI er lige knap 70 år. Det
vil altså sige, at en betydelig del af de
ramte ikke længere er erhvervsaktive –
derfor undersøger Birgitte Hede Ebbe-
sen også forbruget af hjemmehjælp i sit
projekt. 

Det er ikke muligt at se, om de ramte,
som allerede får hjemmehjælp, har et
øget forbrug af hjemmehjælp efter deres
TCI eller stroke. Men til gengæld kan
hun undersøge, hvor mange der starter
med at modtage hjemmehjælp i løbet af
de første tre måneder efter deres TCI
eller stroke. Efter et stroke opstartes
28,2 % i hjemmehjælp i løbet af de første
tre måneder. Efter et TCI er tallet lavere,
nemlig cirka 16 procent, men stadig be-
tydeligt højere end i befolkningen gene-
relt: I samme aldersgruppe (65- til

Nyt syn på patienter med forbigående blodprop i hjernen:

”Det er ikke sikkert, de alle 
er helt så heldige, som vi gik
og forestillede os”
Et nyt ph.d.-studie viser, at personer med en forbigående blodprop i hjernen i mange tilfælde 
har langt flere og mere omfattende følger af deres sygdom end ellers antaget.

Af Ulf Joel Jensen

Birgitte Hede Ebbesen er fysioterepeut og
ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet
(foto: Region Nordjylland).
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79-årige) er det således kun knap seks
procent af den samlede befolkning her-
hjemme, som modtager hjemmehjælp. 

- Jeg har selv arbejdet på et strokeafsnit
i de sidste ni år, og min oplevelse har
altid været, at vi ser patienter med et
TCI som mere heldige, fordi de ikke har
fået en blivende blodprop. Men det er
ikke sikkert, at de er helt så heldige, som
vi gik og forestillede os. Der er i hvert
fald en gruppe af de her patienter, som
har det helt anderledes: Deres oplevelse
er, at de har været ude for en voldsom
oplevelse, som for manges vedkom-
mende sidder i dem og præger deres
hverdag. De kan være angste og døje
med en frygtelig træthed, som man også
kender det fra stroke, forklarer Birgitte
Hede Ebbesen og tilføjer: 

“Hvad der er årsagen til disse længere-
varende symptomer ved vi fortsat ikke”. 

Hvem har brug for en 
ekstra indsats?
Foreløbigt har hendes undersøgelser
ikke afsløret nogen mønstre i, hvem der
har de belastede forløb efter et TCI: Det
handler tilsyneladende ikke om, at man
tidligere har haft lignende episoder, hel-
ler ikke om socioøkonomiske forhold
eller andet, hun indtil nu 
har kigget på. 

Næste led i studiet bliver at undersøge,
hvad der kan gøres for konkret at
hjælpe de ramte, som har behov for
hjælp. I denne del af studiet følger Bir-
gitte Hede Ebbesen derfor en gruppe på
350 TCI-patienter fra Region Nordjyl-
land i et år med spørgeskemaundersø-
gelser i flere omgange. Her vil hun
blandt andet spørge ind til symptomer
som træthed og depression, til deres ge-
nerelle livskvalitet mv. 

- Håbet er både at blive klar over, hvilke
symptomer de slås med, og at vi bliver
bedre til at indkredse, hvem der har
brug for en ekstra indsats. Vi er nødt til
at fokusere ressourcerne på dem, der
har behovet. Er det fx dem, der oplever
problemer efter to uger, som fortsætter
med at have udfordringer? 

Planer om træning og 
sygdomsundervisning
I dag er der intet mønster i, hvilken op-
følgning, en person med et TCI får efter
udskrivning på tværs af hospitalsafde-
linger landet over, forklarer Birgitte Hede
Ebbesen. Tilbuddet varierer alt afhængig
af, hvor man bor i landet, og hendes un-
dersøgelse viser, at eneste fællesnævner
er, at opfølgningen ikke er baseret på evi-
dens – snarere på økonomi. 

- Mange TCI-patienter i den erhvervsak-
tive alder oplever at komme i klemme i
systemet. De bliver udskrevet med en di-
agnose, som siger, at der sådan set ikke
er noget i vejen med dem – og derfor er
der ingen grund til en længerevarende
sygemelding. Ikke desto mindre er en del
af dem tvunget til det. I projektets tredje
og sidste del vil vi derfor teste, om un-
dervisning i egen sygdom og øget fysisk
aktivitet kan være en vej frem. Vi ved, at
nogle patienter efterfølgende er nervøse
for fysisk aktivitet. De skal lære, at fysisk
aktivitet er sikkert og faktisk nedsætter
risikoen for en ny TCI eller et stroke – og
støttes i at fastholde gode livsvaner,
siger Birgitte Hede Ebbesen. 

Derfor er planen at udvikle et tilbud om
holdbaseret træning til TCI-ramte, så de
får opbygget relationer til andre i lig-
nende situationer, får mere viden om di-
agnosen, støtte til at genoptage deres
vanlige liv og hjælp til at fastholde gode
vaner efterfølgende. Aalborg Kommune
har vist stor interesse i at teste et mål-
rettet træningsforløb til en gruppe af
TCI-ramte senere i projektet.

Kort om studiet
Dansk titel: Forbigående blodprop
i hjernen – hvordan kan man sikre
en tilbagevenden til hverdagsli-
vet?

Projektet startede i 2021 og løber
over fire år. Det afvikles i et sam-
arbejde mellem Neurologisk Afde-
ling på Aalborg Universitets-
hospital, Fysio- og Ergoterapiaf-
delingen på Aalborg Universitets-
hospital, Dansk Center for Klinisk
Sundhedstjenesteforskning på
Aalborg Universitet samt Univer-
sity of Birmingham.
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StrokeLinjen har fået en henvendelse
fra Bente, som 13 år efter sin hjerne-
blødning stadig har det svært med bog-
staver og tal. Hun har hverken en
computer eller smartphone – hendes
mobiltelefon kan ikke andet end at ringe
op og modtage opkald, og hun oplever at
være afskåret og med egne ord friheds-
berøvet i forhold til resten af samfundet,
fordi hun er ude af stand til at tage del i
den digitale udvikling.

”Jeg har ikke NemID, og fx at få Skat til-
bage og kommunikere med Udbetaling
Danmark har været en farce. Tror I, at
der er andre i en lignende situation, og
hvad kan der stille op, som måske kan
afhjælpe mig og mit efterhånden urolige
nervestystem?” spørger Bente.

Kære Bente
Du er ikke alene om at være ikke-digital.
Rigtig mange, som får følger efter en er-
hvervet hjerneskade, har problemer
med det digitale i forskellig grad. For ek-
sempel er det cirka syv procent af dan-
skerne mellem 15 og 89 år, som er
fritaget fra Offentlig Digital Post, og så er
der et meget stort mørketal på alle dem,
som i en eller anden grad får hjælp fra de
nærmeste. 

Der kan være forskellig grader af at
være ikke-digital, men fælles for alle er,
at livet bliver besværligt, tidskrævende
og for mange også dyrt. 

I det offentlige kan du som nævnt oven-
for blive fritaget fra Digital Post, så du
får din papirpost i brevkassen.

For at blive fritaget skal du som ud-
gangspunkt møde op i Borgerservice,
hvor en blanket skal underskrives. Hvis
du ikke kan møde op selv, kan du få en
fuldmagt fra kommunen, som du skal
underskrive, og din nærmeste kan der-
efter møde op i borgerservice på dine
vegne og få lavet en fritagelse. 

Alternativer til digital 
selvbetjening
Men selvom du er fritaget fra Offentlig
Digital Post, betyder det ikke, at du er fri-
taget fra offentlige digitale selvbetje-
ningsløsninger. Her kan du vælge eller
kombinere to løsninger: Man kan udar-
bejde en digital fuldmagt til ens nærme-
ste, eller man kan fritages fra at søge
digital.

Du kan give en digital fuldmagt til en af
dine nærmeste, så denne kan handle på
dine vegne i en række offentlige digitale
selvbetjeningsløsninger såsom at se din
sundhedsjournal, melde flytning på bor-
ger.dk mv. Det er ikke alle offentlige
virksomheder, som tilbyder brug af digi-
tal fuldmagt, så den kan ofte ikke stå
alene. Hvis du vil fritages fra at søge di-
gitalt, skal du igen kontakte Borgerser-
vice.

Hvis du godt kan finde ud af at logge ind
på din Offentlige Digitale Post, så har du
også mulighed for at give andre læse- og
handleadgang til din digitale post. Du
kan selv bestemme, hvem der skal have
adgangen. Hvis det bliver for svært, så

kan din nærmeste via deres egen Of-
fentlige Digitale Postkasse anmode om
læse- og handleadgang til din digitale
post, så skal du blot acceptere deres an-
modning. 

Hvis du ikke har pårørende, og selv har
vanskeligt ved at få læst og handlet på
din post, er det muligt at få hjælp til det
fra fx en hjemmehjælper eller en social-
pædagogisk støtte fra kommunen. 

Faldgruber
Vær opmærksom på, at det kan være
fristende at overlade NemID/MitID til
dine nærmeste, men NemID og MitID er
personlige, og man må ikke overgive
dem til andre. Hvis det bliver opdaget,
kan NemID og MitID blive lukket. 

Desuden kan der blive juridiske proble-
mer, hvis du ender i en situation, hvor du
ikke længere forstår konsekvenserne af
dine handlinger, og der efterfølgende bli-
ver sat spørgsmålstegn ved den pårø-
rendes handlinger. Hvis din pårørende
eller andre skønner, at du ikke længere
forstår konsekvenserne af dine hand-
linger, kan der ansøges om værgemål i
Familieretshuset.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan
det være en fordel, at du laver en frem-
tidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt kan
sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis
du bliver syg igen eller så svækket, så du
mister evnen til selv at tage vare på dine
økonomiske eller personlige forhold. 

At være ikke-digital er et meget kompli-
ceret område, men du kan altid ringe til
StrokeLinjen på tlf. 34 10 20 30 for at få
uddybet dine muligheder. 

Med venlig hilsen
Maja Klamer Løhr, 
chefrådgiver

Nyt fra StrokeLinjen
Det ikke-digitale liv 

Find Hjernesagen
på Facebook: 

Facebook.com/hjernesagen1
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StrokeLinjen har også modtaget et brev
fra Tom, som har ramt en uventet livs-
krise cirka to år efter sit stroke. Her føl-
ger et uddrag af brevet:

”Jeg er 45 år og fik en blodprop i hjernen
for to år siden. Jeg kom mig hurtigt og
har været i gang arbejdsmæssigt. For
cirka tre måneder siden, havde jeg en
kort periode med ekstra stort arbejds-
pres, hvilket påvirkede min søvn, jeg
mærkede voldsom uro i kroppen og
kunne ikke være inde i mig selv. Siden
mærker jeg angst, når jeg tænker på ar-
bejdet, og jeg har mistet troen på, om jeg
overhovedet kan få mit arbejdsliv til at
fungere igen. Hvordan kommer jeg vi-
dere? ” 

Med venlig hilsen Tom

Kære Tom
Det lyder, til at du har kørt dig selv alt for
hårdt i en periode. Mange mennesker vil
efter en blodprop i hjernen opleve hjer-
netræthed. Dette er en træthed, som ty-
pisk opstår, når man kommer i gang
med sine vanlige aktiviteter og arbejde. 

Overhører man sin hjernetræthed, kan
man opleve en række belastningssymp-
tomer som dem, du beskriver. Det lyder,
som du for en periode har ydet mere,
end du har haft energi til. Jeg vil anbe-
fale dig, at du midlertidigt lader dig sy-
gemelde og fokuserer på at få opbygget
energien igen – at du får styr på din
”energitank”. 

Det betyder, at du er nødt til at lytte til
dig selv, anerkende trætheden og tage
de hvil og pauser, du har behov for, gerne

kombineret med motion, en gå- eller cy-
keltur på et par kilometer, eller hvad du
orker. Når du mærker bedring, kan du
gå i gang med arbejdet igen, men i et
stille og roligt tempo. Du kan i samråd
med din arbejdsgiver lave en optrap-
ningsplan, hvor du langsomt bygger på
i timer, dage og arbejdsopgaver. Næste
gang du kommer forbi din læge, kan du
bede om at blive screenet for en depres-
sion.  En depression kan komme i køl-
vandet på en overbelastning. 

Du kan læse mere om hjernetræthed på
Hjernesagens hjemmeside; gå ind under
Stroke og hjernen og derefter sympto-
mer og følgevirkninger.

Med venlig hilsen 
Elisabeth Korfitsen,
neuropsykolog

+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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”Hvordan kommer
jeg videre i livet?”
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Hjernesagen starter i dette efterår et
nyt projekt, målrettet unge, som er tæt
på en person med en hjerneskade. Om
det er en forælder, en bror, søster eller
andre nærtstående, som er ramt, bety-
der mindre – ligesom det heller ikke er
afgørende, hvad der er skyld i hjerne-
skaden. Hovedsagen er, at tilbuddet
henvender sig til de unge pårørende, for
al erfaring viser nemlig, at det er en
overset gruppe, forklarer Lene Romer
Halby, som arbejder med projektet i
Hjernesagen:

- Det, vi ved, er, at de unge, som fx har en
forældre, der er blevet ramt, meget ofte
føler sig oversete i forløbet. De savner
viden om både deres egen og den ram-
tes situation, og mange har en oplevelse
af, at de ikke bliver inddraget i tilstræk-
kelig grad. Hverken af sundhedsperso-
nalet på hospitalet eller i andre dele af
rehabiliteringen, af kommunen eller af
deres egne forældre. Og det kan få store
konsekvenser for deres livskvalitet.

Svært at nå ind til målgruppen
Helt overordnet giver mange unge på-
rørende udtryk for, at de savner hjælp til
at håndtere af de følelser og den forvir-
ring, der kan opstå som følge af, at en
deres nærmeste har fået en hjerne-
skade. Samtidig er de også meget bevid-
ste om, at de ikke vil ligge nogen til last i
et i forvejen krævende forløb. Derfor kan
de ofte gå og ”gemme sig” lidt – og der-

med er det ofte en vanskelig gruppe at
nå ind til.

- Vi oplever, at der er stor forskel på,
hvornår i forløbet, de unge er klar til at
modtage hjælp. Nogen vil gerne have et
tilbud om støtte og netværk med det
samme – altså umiddelbart efter deres
nære er blevet ramt. Andre bliver først
klar til at tage imod hjælp, når der er
gået længere tid – i nogle tilfælde flere år
senere. Det er med til at gøre det svært
at nå de unge pårørende, fordi der er
ikke en standard for noget som helst.
Ofte vil man være nødt til at præsentere
dem for et pårørendetilbud flere gange,
før de takker ja til at være med, forkla-
rer projektleder på Hjernesagens nye
initiativ, Maja Klamer Løhr. 

Stort behov for at tale med andre
Som en del af projektet har Hjernesagen
alliereret sig med et lille ambassadør-
korps af unge pårørende, der dels skal
hjælpe med at udbrede budskabet om
det nye tilbud – og dels med at tilrette-
lægge et tilbud, der matcher målgrup-
pens behov. På de følgende sider her i
bladet kan du møde dem i korte por -
træt interviews, hvor de hver især for-
tæller om deres personlige historie.

Når man taler med dem om deres egne
oplevelser som pårørende, bliver flere
ting tydeligt: Først og fremmest at det er
en voldsom og i mange tilfælde direkte

traumatiserende oplevelse at være en
del af en familie, som kastes ud i en akut
og ofte livstruende krise. Det skaber et
følelsesmæssig kaos – i en sådan grad at
de pårørende ofte har svært ved helt at
huske, hvad der præcis sker i de timer
og dage, efter deres familie blev ramt af
katastrofen.

TEMA: Unge som pårørende

Nyt tilbud til 
unge pårørende
Når en person bliver ramt af en hjerneskade, retter en meget stor del af opmærksomheden sig 
automatisk om den ramte. Et nyt projekt fra Hjernesagen sætter derfor fokus på en gruppe, som 
meget ofte helt eller delvis overses i forløbet: De unge pårørende. 

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Ty Stange

Tilbud til unge, der er
tæt på en person med
hjerneskade
I samarbejde med Komiteen for
Sundhedsoplysning afvikler Hjer-
nesagen en række virtuelle kur-
ser, målrettet unge pårørende til
en person med hjerneskade. 

Det er et tilbud om at møde andre
i samme situation og opleve befri-
elsen i at kunne tale om de svære
følelser, og at finde ud af, at man
ikke står alene med sine udfor-
dringer og problemer. 

Det er gratis at deltage for alle på-
rørende mellem 15 og 30 år. Hvis
du vil vide mere, kan du enten:

• læse mere på 
www.hjernesagen.dk/
ungeprojekt

• ringe til StrokeLinjen 
på 34 10 20 30 eller

• sende en SMS til 44 14 28 88

Tilmeld dig 

Hjernesagens ungeprojekt 

på www.hjernesagen.dk/

ungeprojekt - der er stadig 

ledige pladser!
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En anden fællesnævner er, at de unge
pårørende har en opfattelse af, at de står
helt alene i situationen. 

- Der er slet ingen tvivl om, at der blandt
mange unge pårørende er et stort behov
for helt basalt at tale med andre ligesin-
dede. Der kan også være et behov for
egentlig terapeutisk hjælp, hvor de kan
få professionel hjælp til at behandle
deres traume, og det er vigtigt at under-
strege, at det ikke er en del af vores til-
bud til de unge. Her får de i stedet for
mulighed for at møde andre, der står i
samme situation som dem selv, fordi
 rigtig mange oplever, at de har svært
ved at tale med vennerne om det, der er
sket, siger Lener Romer Halby og uddy-
ber:

- Det kan der være mange forskellige år-
sager til: Der kan være en følelse af
skam forbundet med ens egen reaktion. 
Det kan også være, at udenforstående

har svært ved at forstå omfanget af det
skete, eller at vennerne ikke kan blive
ved med at rumme al den snak om dår-
ligdom og ulykke. Men det, der sker, er,
at man mangler nogen at dele sine ople-
velser med. Nogle at spejle sig i – og et
sted, hvor man føler sig forstået.

Derfor er projektet med unge pårørende
designet som en slags hjælp til selv-
hjælp, hvor de unge først og fremmest
møder andre i samme situation. De får
et netværk via en række online-møder
med andre unge, hvor de klædes på til
bedre at håndtere de svære følelser, som
ofte følger med. Projektet afvikles i sam-
arbejde med Komiteen for Sundhedsop-
lysning, og er bygget op som et virtuelt
kursus, tilrettelagt efter den anerkendte
LÆR AT TACKLE-metode.

Et frirum til at snakke om alting
Som man kan læse på de følgende siders
portrætinterviews, kan det være meget

forskellige følelser, der er på spil hos den
enkelte: De gennemlever alt fra skyld
over skam til vrede og afmægtighed.
Fælles er, at det er svært at håndtere i en
situation, hvor man i forvejen er i krise
og ramt af sorg.

- Det er vigtigt for de unge, at de får et fri-
rum, hvor de kan tale om alt det, der
rører sig – og at de vel at mærke kan
gøre det i et forum, hvor deres forældre
ikke er til stede. Noget af det, de bokser
med, kan måske være mors og fars age-
ren i den her situation – og derfor er det
vigtigt, at de netop ikke er tilstede, un-
derstreger Lene Romer Halby.

Projektet henvender sig til unge i alde-
ren 15 til 30 år. Det er gratis at medvirke,
og der løbende opstart af nye grupper.
Ud over det virtuelle kursus er der også
planer om at afvikle en sommercamp
for de unge pårørende til næste år for at
styrke deres netværk.

Anne Engbo Jonasen er en af ambassadørerne for Hjernesagens ungeprojekt.

g 
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Uretfærdigt. Det er grundfølelsen, når
Anne Engbo Jonasen tænker på, hvor
hendes far er havnet i livet. I 2008 blev
han ramt af en hjerneblødning dagen før,
Anne skulle starte i 2. G på Næstved
Gymnasium. Fra at være en engageret
journalist på Radioavisen, en udadvendt
mand med mange venner og en aktiv del
af sine børns liv, er han endt med i dag at
bo på et bosted, ramt på korttidshukom-
melsen, med brug for hjælp og støtte for
at komme gennem hverdagen og ude af
stand til selv at tage et initiativ.

- Det har krævet meget og mange år at
lære at acceptere det, som er sket. Og jeg
bliver stadig ramt af det ind imellem: Fø-
lelsen af, at jeg mangler min far. Han var
en person, som altid gik meget op i vores
skolegang og liv i det hele taget, og
selvom han jo stadig er i live, så var han
der af gode grunde ikke, da jeg blev stu-
dent og senere færdig på universitetet.
Og når den tid kommer, har jeg heller
ikke nogen far til at følge mig op ad kir-
kegulvet, siger Anne. 

En følelse af skyld
Det hele starter en augustmorgen i for-
ældrenes hjem i 2008. Det er en morgen,
som siden har været svær at komme
over for Anne: Hun kunne se, at hendes
far var helt hvid i ansigtet og samtidig
klagede han over en voldsom hovedpine. 

- Han var meget dramatisk, men det
kunne han godt være, når han var syg. Så
selvom han insisterede på, at der var
noget galt, så jeg lægger ikke så meget i
det, og tager i stedet afsted hjemmefra.
Men der var jo noget helt galt med ham,
og en time senere var han indlagt med en

hjerneblødning. Det har i mange år givet
mig en følelse af skyld, fordi jeg ikke rea-
gerede på hans klager, fortæller Anne.

Svært at tale med andre
Faren bliver først kørt til Næstved Sy-
gehus, siden overflyttet til Rigshospita-
let, og de næste år bliver han indlagt i
flere omgange. Det er svære år for hele
familien – også for Anne. Hendes 2. og 3.
G var med hendes egne ord en rutsjeba-
netur, hvor hun har svært ved at få ung-
domslivet til at fungere, selvom hun
kæmper en hård kamp for at være en
helt almindelige gymnasieelev.

- Dengang blev jeg faktisk tilbudt at del-
tage i en sorggruppe med andre unge.

Det valgte jeg at takke nej til, men i dag
ville jeg ønske, at jeg havde haft kontakt
til andre unge i samme båd. Jeg havde
slet ikke i tankerne, at andre kunne op-
leve det samme som mig – jeg tænkte, at
jeg var den eneste med de her følelser og
oplevelser, og det er hårdt at gå rundt
med alene, understreger hun.

Anne oplever, at det er svært – nærmest
umuligt – at tale med sine jævnaldrende
venner og kammerater om sin situation
og skyldfølelse, og hun får derfor ikke
talt med nogen om det. Efter nogle år
ender det med, at Annes mor sender
hende til psykolog. 

- Hun siger simpelthen til mig, at jeg er
nødt til at tale med en professionel om
hele situationen. Og det lykkes mig at
finde en, som kan hjælpe mig. I dag er jeg
landet godt i det. Jeg har nemmere ved
at tale om min far og min følelse af skyld
i dag.

Husk børnene og de unge!
Anne har engageret sig i Hjernesagens
projekt til unge pårørende, fordi hun
selv gerne ville have haft den mulighed
for år tilbage. Og hendes råd til de pro-
fessionelle, der møder ramte og pårø-
rende er meget klart:

- Husk børnene og de unge. Man skal se
dem i øjnene, og tale direkte til dem – og
man skal være vedholdende, også
selvom de takker nej til hjælp første
gang. Og til de unge vil jeg sige, at det er
vigtigt at få talt med nogle andre. Husk
at det er OK, at man har en reaktion på
det, der er sket. Gem det ikke væk – det
er vigtigt at man også lytter til sig selv.

TEMA: Unge som pårørende

”Jeg mangler min far”
En altoverskyggende følelse af skyld prægede Anne Engbo Jonasens liv i de første 
år, efter hendes far blev ramt af en stor hjerneblødning i 2008. Ude af stand til at 
tale med andre om sine følelser og med stadig større besvær med at rumme dem 
selv, voksede problemerne for hende, indtil hun selv søgte professionel hjælp.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Ty Stange

"Det er vigtigt, at man også lytter til sig selv,"
siger Anne Engbo Jonasen.

Tilmeld dig 

Hjernesagens ungeprojekt 

på www.hjernesagen.dk/

ungeprojekt - der er stadig 

ledige pladser!
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Olivia Folmer Svane var bare fire år, da
hendes far i foråret 2009 blev ramt af en
hjerneblødning. Faktisk er en af hendes
allerførste erindringer om faren, at han
sidder derhjemme i påklædningsværel-
set og ikke er i stand til at svare på mo-
rens spørgsmål. Umiddelbart bagefter
blev han hentet af ambulancen, og Oli-
vias næste erindringsglimt er hendes
barnlige fascination af den respirator,
som holdt hendes far i live, lige efter
hans operation.

- Det har altid været en del af mit liv, at
min far har afasi og en hjerneskade. Jeg
har aldrig skammet mig over min far,
men til tider har jeg følt mig pinligt berørt
på hans vegne. Fx i de små klasser i sko-
len, når far sagde kassemad i stedet for
madkasse, og de andre gjorde grin med
det. På samme måde når jeg skulle agere
tolk for min far, når vi var i byen, og jeg
kunne mærke, at han ikke synes, det var
fedt, at jeg skulle oversætte, hvad han
sagde til ekspedienten, fortæller Olivia.

Ikke helt alene i verden
I dag er Olivia fyldt 17, hun går i 3. G på
Rungsted Gymnasium, og hun virker
både afklaret med sin og farens situation
og fokuseret i livet generelt. Alligevel er
der ingen tvivl om, at opvæksten med en
hjerneskaderamt far har påvirket hende
meget. Olivia er blevet ambassadør for
Hjernesagens projekt om unge pårø-
rende – og i den forbindelse har hun haft
lidt af en aha-oplevelse, fortæller hun:

- I forbindelse med det her projekt, så
mødtes jeg jo med Mollie, en af de andre

ambassadører. Og jeg har aldrig før
mødt en anden, hvis forælder er ramt på
en tilsvarende måde som min far. Det
var en vild oplevelse: Tænk, at der er
andre end mig, der har været gennem
det samme! Jeg har i alle årene følt mig
som Palle alene i verden, så det var en
stor oplevelse for mig, at vi hver især

kunne sætte ord på forskellige ting, som
vi var fælles om, siger Olivia.

Ville gerne have andre at tale med
Olivia har et tæt forhold til både sin mor
og far, men alligevel har hun altid følt sig
meget alene med sine følelser, og særligt
i de sene folkeskoleår gennemgik hun en
svær periode. 

- Jeg var sur på verden, jeg var sur på
far. Jeg havde sådan enen øv-følelse af
uretfærdighed. Det var en svær tid, og
når jeg ser på det hele i dag, så ville jeg
gerne have haft, at der var et tilbud til
sådan en som mig, hvor jeg kunne
snakke med nogle andre i samme situa-
tion. Jeg har aldrig fået at vide, at man
godt må være ked af det, man må godt
være vred osv., siger Olivia.

Det er også baggrunden for, at hun har en-
gageret sig som ambassadør for Hjernesa-
gens projekt: Hun vil gerne gøre en forskel
og hjælpe andre unge i samme situation.

- Det har helt sikkert præget mig som
person. Det er svært for andre at forstå,
hvad der foregår. Jeg har døjet med
angst og været bange for døden. I mange
år, når jeg hørte en ambulance, troede jeg
med det samme, at de kom efter far. Det
har også gjort mig meget morsyg i en
lang periode. Det er ikke, fordi folk skal
have ondt af mig eller noget – det har
også gjort mig stærk og hård i filten, og
efter jeg har gået til psykolog i lange pe-
rioder, så har jeg efterhånden lært at
sørge på en anden måde, som har hjulpet
mig videre i livet, slutter hun. 

TEMA: Unge som pårørende

”Jeg har aldrig 
skammet mig over min far”
17 år, 3. G’er, fritidsjob og fuld fart på. På mange måder minder Olivias liv om så mange andre unges 
– og så alligevel overhovedet ikke: Da hun var fire, blev hendes far ramt af en stor hjerneblødning, 
og det følelsesmæssige kaos, som følger i kølvandet, har i høj grad præget hendes opvækst.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Ty Stange

"Jeg har altid følt mig som Palle alene 
i verden," siger Olivia Folmer Svane.
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Hjernesagen møder Mollie Gilmartin på
en café på Østerbro i Kbh. Her har hun
lige drukket formiddagskaffe med sin
far, Peter, og nu giver hun ham et knus til
afsked, inden hun sætter sig ned igen for
at dele sit livs mest traumatiske ople-
velse med Hjernesagens læsere:

I februar 2018 blev Mollies far ramt af en
blodprop i hjernen. Mollie er på skiferie i
Norge, men rejser hjem for at være der
sammen med resten af familien. Faren
overflyttes, kort efter hun kommer
hjem, til Rigshospitalet, hvor han skal
gennemgå en operation, som er forbun-
det med en stor risiko.

- Som jeg husker det, får vi at vide, at vi
skal indstille os på det værste: At min
far måske ikke vågner fra operationen.
Derfor skal vi sørge for at tage afsked
med far inden operationen. Han er på
det her tidspunkt vågen og ved bevidst-
hed, men kan næsten ikke sige noget, og
det er bare en helt umulig situation. Det
er virkelig hårdt: Hvad skal man sige og
gøre? Vi prøver på at få snakket lidt, vi
får grinet og grædt, men det var… Ja, det
var meget voldsomt, husker Mollie.

Over-ansvarlig og bange
Mollies far overlever operationen, men
vågner næsten ude sprog og med en på-

virket hukommelse. Og i de følgende
uger påtager Mollie sig rollen som den
ansvarlige i forhold til det offentlige.
Hun hjælper ham med sygemelding,
med at søge sygedagpenge, hun tjekker
hans e-Boks osv.

- Jeg tager ALT for meget ansvar, men
det er min måde at bevare en fornem-
melse af kontrol på. I en lang periode
bagefter er jeg bange. Jeg fik et chok,
hver gang telefonen ringede, fordi jeg
var sikker på, at det handlede om, at en
anden fra min familie var død eller syg.
Jeg ringer til min far hver dag for at
sikre mig, at han er ok – jeg havde sådan
en følelse af over-ansvar og turde i lang
tid ikke rejse nogen steder, fordi jeg var i
Norge, da far blev ramt, fortæller Mollie.

Ingen rakte ud
Hun har i flere år døjet med voldsom mi-
græne, og stressbelastningen efter fa-
rens sygdom gør, at hovedpinen tager
til. Hun gennemfører sit kandidatstudie
på CBS, men det er en voldsom hård be-
lastning, og bagefter er det klart, at hun
ikke er i stand til at træde ind på ar-
bejdsmarkedet på normale vilkår. I dag
er Mollie i stand til at passe et flexjob
som regnskabskoordinator i en tøjbutik
i syv timer om ugen.

- Midt i forløbet opdager jeg slet ikke, at
jeg har brug for hjælp, men når jeg ser
tilbage på det, så er jeg helt chokeret
over, at der ikke er nogen fra systemet,
som rækker ud mod mig. Det var en
enormt stressende periode – og hele det
her møde med det offentlige bagefter,
som jeg var dybt involveret i på min fars
vegne, er knudret, indviklet og svært at
overskue, samtidig med at man har den
her følelse af, at alting er meget presse-
rende og alarmerende, siger Mollie.

Den dag i dag har Mollie stadig syg-
domsangst, hun kæmper stadig med
ikke at tage for meget ansvar i hendes
relationer, samtidig med at hun har haft
svært ved at opbygge tillid. Måske fordi
hun er angst for at blive forladt. Men li-
gesom hendes frygt for at rejse væk, er
det alt sammen blevet bedre, efter hun
har set en psykolog. 

- I dag er jeg et sted, hvor jeg lever med
det. Jeg har lært, at de her oplevelser og
følelser altid vil være en del af mig, men
det er ikke hele mig. Som familie er vi
tættere i dag end nogensinde før. Vi er
meget mere delende og taler om alting.
Men altså – når jeg tænker tilbage på
forløbet, så får jeg ondt af mig selv. Det
har været et superhårdt 

TEMA: Unge som pårørende

”Det var meget
voldsomt”
For fire år siden blev Mollie Gilmartin af personalet på Rigshospitalet bedt om at tage 
afsked med sin far, før han skulle opereres efter en blodprop i hjernen. Dén oplevelse 
sidder stadig dybt i hende – og hele forløbet har sat sig dybe spor i hendes liv.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Ty Stange

Tilmeld dig 

Hjernesagens ungeprojekt 

på www.hjernesagen.dk/
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Et måltid kan tjene mange formål. For
nogle personer er det primære det ga-
stronomiske, for andre kan det handle
om det klimamæssige – og for personer
med stroke i høj grad om det sundheds-
relaterede. Hos Neurorehabilitering Kø-
benhavn forsøger vi at rumme alle
aspekter, når vi serverer mad til borgere
bl.a. ud fra neurogastronomiske tanker.  
Efter et stroke oplever mellem 50 og 80
procent at have vanskeligheder med at
kunne spise og drikke uden risiko for
fejlsynkning, altså at det kommer i den
gale hals – såkaldt dysfagi. Dysfagi kan
skyldes lammelser i muskulaturen om-
kring ansigt, mund og svælg eller van-
skeligheder med at kunne mærke
madens teksturer. Dysfagi kan have al-
vorlige konsekvenser som fx lungebe-
tændelse og fejlernæring.

Måltidet har stor betydning
Måltidet har en stor betydning for vores
sociale liv. Vi forbinder ofte det at invi-
tere gæster med at indtage noget godt
at spise og drikke. For personer med
dysfagi kan lysten til sociale aktiviteter
være nedsat, og det kan påvirke livs-
kvaliteten negativt. 

Det er derfor vigtigt at få afdækket om
justeringer af mad og væske vil gøre det

muligt for den enkelte at kunne spise
igen. Omgivelserne har også en stor be-
tydning for, om måltidsoplevelsen bliver
god, og hér er det vigtigt at tilgodese, at
vores sanser bliver stimuleret på en til-
pas måde.

Foruden madens indvirkning på livs-
kvalitet er det essentielt, at maden er
energitæt, så personer med stroke und-
går vægttab. Vægttab forårsager tab af
muskelmasse og hænger ofte sammen
med et fald i funktionsniveau – begge
elementer der skal forebygges. 

Konsistens, duft og smag
Hos Neurorehabilitering København er
vores kok og køkkenpersonale uddan-
net i at kunne tilberede madens konsi-
stens til den enkeltes behov. Det betyder,
at personer, som eksempelvis kun kan
spise mad med gratinkonsistens, stadig
kan spise andesteg til jul. Det har en stor
betydning for borgernes trivsel, da de
trods begrænsninger stadig kan spise
samme mad, som serveres for afdelin-
gens øvrige borgere.

Måltidet betragtes som en social aktivi-
tet og danner ofte rammen for gode
snakke. Snakken kan fx falde på, hvem
der har været nede i haven og plukke fri-

ske krydderurter til retten, eller om
nogle kan genkende den duft, der præ-
ger opholdsstuen op til frokost. Sådanne
snakke bringer glæde og er en måde,
hvorpå borgere med eksempelvis svære
funktionsnedsættelser kan inkluderes i
centerets aktiviteter. 

Fremtiden
Mange personer med dysfagi vil opleve,
at det med tiden bliver lettere at spise og
drikke. Med intensiv rehabilitering vil
mange på sigt igen kunne indtage deres
morgen-, middags- og aftensmad. 

Men der er også personer, som skal leve
med dysfagi resten af deres liv. For dem
handler det i høj grad om at skabe viden
om deres begrænsninger til deres pårø-
rende og personer omkring dem. Dette
er essentielt for at kunne leve et me-
ningsfuldt liv trods udfordringer – og
med omgivelser som viser forståelse og
hensyn. 

Laura Møller H. Johansen, 
klinisk diætist, Neurorehabilitering 
København samt rådgiver på 
StrokeLinjen og Lotte Mølgård, 
ergoterapeut med specialefunktion, 
Neurorehabiliteringscenter København.

Uden mad og drikke 
dur helten ikke

Gode råd når du køber ind for at forebygge stroke:
Nøglehulsmærke og fuldkornsmærket være gode rettesnore. Ved nøglehulsmærket er der krav
om indhold af fibre og fuldkorn samt begrænset indhold af fedt, sukker og salt.

Nøglehulsmærket sættes på produkter som kødpålæg, pølser, færdigretter, dressinger, ost, mælk,
yoghurt, brød, grøntsager og meget mere. 

Det orange fuldkornsmærke sikrer, at varerne indeholder masser af fuldkorn. Fuldkornsmærket
sættes på produkter som rugbrød, hvedebrød, mel, gryn, knækbrød og morgenmadsprodukter.  
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Opskrift på hjernevenlig müslibar, 10 stk.
50 g. mandler
50 g. hasselnødder
50 g. valnødder
50 g. grove havregryn
50 g. kokosmel

25 g. 70% mørk chokolade

25 g. tørrede tranebær
25 g. rosuner
50 g. dadler
150 gr. akaciehonning

4 g. vaniljepulver

Tænd ovnen på 150 grader. Hak nødder, chokolade, tranebær, rosiner og dadler. Rør sammen med
havregryn, kokosmel og vanilje. Saml med honning. Beklæd en bageform med bagepapir, så dejen er
ca. 11/2 cm. Bages i 20 minutter og afkøles helt inden udskæring til barer i ønskede størrelser.

Antioxidanter og fibre har en gavnlig effekt på forebyggelsen af bl.a. blod-
propper. Fedtstoffer er essentielle at have fokus på, fordi vores hjernecel-
ler er opbygget af en stor mængde fedt. 
De sunde fedtstoffer er: Fisk, olivenolie, nødder/mandler, frø/kerner, avo-
cado og oliven. Fuldkorn giver en større mæthed og sikrer et stabilt blod-
sukker

Mindre hvidt raffineret sukker har også en gavnlig effekt på forebyggelsen
af bl.a. blodpropper. Tranebær, rosiner, dadler og honning har et naturligt
indhold af sukker og er tilmed energitætte.
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I slutningen af august måned holdt Hjer-
nesagen og Dansk Stroke Selskab møde
med sundhedsminister Magnus Heu-
nicke i Sundhedsministeriet, hvor vi fik
lejlighed til at fremlægge og gennemgå
vores Handleplan for stroke. Mødet kom
i stand efter flere henvendelser fra Hjer-
nesagen, og ud over landsformand Tue
Byskov Bøtkjær og direktør Birgitte
Hysse Forchhammer deltog også pro-
fessor Hanne Christensen og dr. med.
Helle Iversen fra Hjerneagens ekspert-
panel. 

- Først og fremmest synes jeg, at det i sig
selv er positivt, at det lykkedes os at få
presset os ind i meget stram minister-
kalender. Og så oplevede jeg faktisk også
en opmærksom og lydhør minister, så
det var et møde med en god, fælles ånd.
Hjernesagen har som erklæret mål at
fastholde fokus på stroke i sundhedsre-
formen. Det har vi nu fået lejlighed til at
fortælle sundhedsministeren, og jeg går
fra mødet med en klar fornemmelse af,
at strokeområdet faktisk er en prioritet
hos Magnus Heunicke, siger Hjernesa-
gen landsformand Tue Byskov Bøtkjær.

God dialog med embedsværket
Landsformanden er dog også den første
til at understrege, at man langt fra er
kommet i mål efter et enkelt foretræde
hos den ansvarlige minister:

- Vores opgave er at fastholde fokus og
presse på for, at området bliver priorite-
ret. Det er svært, fordi der er mange væ-
sentlige opgaver på sundhedsområdet,
som skal løses. Og så står vi desuden i en
ganske særlig situation i og med, at vi er
så forholdsvis tæt på et Folketingsvalg:
Ingen ved, hvordan det politiske land-
skab ser ud bagefter, så jeg er også

meget glad for, at vi op til, under og efter
mødet har fået et rigtig godt samarbejde
op at stå med embedsværket i ministe-
riet. Det er nu engang sådan, at ministre
kommer og går, mens ministeriet består,
siger Tue Byskov Bøtkjær.

Arbejdet fortsætter
På mødet fremlagde Hjernesagen og
Danske Stroke Selskab  også en fælles
europæisk deklaration om at nedbringe
antallet af stroke i Europa med ti pro-
cent i de kommende år. Håbet er, at Dan-
mark i lighed med flere andre europæi -
ske lande vil underskrive deklarationen,
og i samarbejde med de faglige selska-
ber herhjemme vil vi fortsætte arbejdet
for at Danmark til at tilslutte sig det eu-
ropæiske mål. 

- Herfra fortsætter vi vores politiske ar-
bejde, og siden vi mødtes med Magnus
Heunicke har vi allerede afholdt møder
med sundhedsordførere fra andre par-
tier. Det er en proces, som aldrig rigtig
slutter, og vi holder fast i dialogen med
de relevante ministre i denne og den
kommende regering, uanset hvilken po-
litisk farve den måtte få, siger Tue By-
skov Bøtkjær og opsummerer:

- Selvom man skal have tålmodighed og
billedligt talt have det lange lys tændt,
når det gælder det politiske arbejde, så
er det også vigtigt, at stoppe op under-
vejs og anerkende de små succeser, der
kommer hen ad veje. Og det lige præcis
sådan, at jeg vil karakterisere vores
møde i Sundhedsministeriet: Frugtbart
og derfor også succesfuldt. 

Hjernesagen møder 
sundhedsministeren
Repræsentanter fra Hjernesagen og det faglige selskab Dansk Stroke Selskab mødtes 
i august med sundhedsminister Magnus Heunicke, og mødet giver anledning til fortsat 
optimisme, siger Hjernesagens landsformand.

Af Ulf Joel Jensen
Foto: Hjernesagen

Sundhedsminister
Magnus Heunicke
flankeret at 
Hjernesagens 
landsformand, 
Tue Byskov Bøtkjær
og direktør, 
Birgitte Hysse
Forchhammer.
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til efteråret!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 1. december, så deltager du i lodtrækningen om 
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.

Søg et
legat
Som medlem af Hjernesagen har du
mulighed for at søge om et legat fra
Zangger Fonden eller Fondation
Juchum.

Zangger Fonden
Hos Zangger Fonden kan du søge om støtte
til genoptræning, træning og behandling,
som ikke varetages af det offentlige. 
Forudsætningen for at ansøge om et legat er, 
• at du ikke kan få støtten via din kommune
• at du er ramt
• at du har været medlem af Hjernesagen i

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

ansøger om støtte til.

Fondation Juchum
Hos Fondation Juchum kan du søge om
støtte til aktiviteter, der kan afhjælpe en-
somhed og forbedre livskvaliteten. Forud-
sætningen 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 uddeles i
portioner på op til 15.000 kroner, mens lega-
tet fra Fondation Jochum er på op til 5.000
kroner.
Legaterne er skattefrie. Har du tidligere 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 hjer-

nesagens hjemmeside eller sende en ansøg-
ning sammen med din og din eventuelle æg-
tefælles seneste årsopgørelse til Hjernesa-
gen.

Ansøgningsindhold
I ansøgningen til legaterne skal du oplyse
følgende:
• Lav en kort beskrivelse af, hvad du søger

støtte til og hvorfor, herunder hvordan det
kan gavne dig.

• Skriv hvor stort et beløb du søger om og
medsend evt. et prisoverslag.

• Vedlæg din og din evt. ægtefælles seneste
årsopgørelse.

Send din ansøgning til
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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Afasifællesskabet
fortsætter
Med midler fra Velux Fonden er Hjernesagen i stand til at fortsætte Afasifællesskabet, 
som er et online tilbud om samvær målrettet mennesker med afasi. 

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Hjernesagen har modtaget en donation
fra Velux Fonden på 1,5 millioner kro-
ner, som skal bruges til at videreføre til-
buddet om et online fællesskab for
mennesker med afasi.

- Vi er selvsagt meget glade for donatio-
nen. Afasifællesskabet havde sit ud-
spring under corona-nedlukningerne,
og det er i sig selv et rigtig fint eksempel
på, at vi også kan tage noget positivt
med os fra det, vi har lært under re-
striktioner og nedlukninger som følge af
Covid-19, indleder Hjernesagens lands-
formand, Tue Byskov Bøtkjær.

Fokus på det sociale
Som vi alle sikkert husker, var der lange
perioder under coronapandemien, hvor
det var umuligt at mødes selv i mindre
forsamlinger. Vi var alle sammen tvun-
get til at tænke anderledes, og i samar-
bejde med Center for Hjerneskade
udviklede Hjernesagen et nyt tilbud til
personer med afasi, hvor de mødes på
ugentlig basis på den digitale platform
Zoom under ledelse af en logopæd.
Selvom møderne ledes af en fagperson
er fokus imidlertid snarere på det so-
ciale end på sprogtræning.

- Vi vidste jo godt, at der var og stadig-
væk er et stort behov for sociale fælles-
skaber for personer med afasi. Det var
et eksperiment at lave møderne online,
fordi mange af vores medlemmer også
har problemer med at begå sig digitalt,
men det har vist sig at være en endda
meget stor succes. Derfor er det virkelig
positivt og en herlig nyhed, at vi med
midlerne fra Velux Fonden nu er i stand
til at fortsætte tilbuddet, understreger
Tue Byskov Bøtkjær.

Forskningsprojekt koblet på
Som noget nyt vil der i den anden etape
af Afasifællesskabet også være et forsk-
ningsprojekt koblet på. Det bliver for-
ankret på SDU under ledelse af lektor
Jytte Isaksen.

- I forskningsdelen skal vi blandt andet
undersøge, hvem der har størst udbytte
af et tilbud, der er designet på denne
måde. Og så skal vi se på, hvordan til-
buddet bliver bæredygtigt – altså hvor-
dan det kan videreføres og fastholdes
fremadrettet. Skal det fx køre videre i et
samarbejde med landets kommunika-
tionscentre, eller skal vi tænke helt an-
derledes?, forklarer Hjernesagens direk-
tør, Birgitte Hysse Forchhammer.

Afasifællesskabet har på nuværende
tidspunkt fungeret i næsten to år, og

henvender sig både til personer med
svær og mindre svær afasi. 

Kort om Afasifællesskabet
Afasifællesskabet er et tilbud til perso-
ner med afasi, som har lyst til at møde
andre i samme situation. Møderne fore-
går dels i mindre grupper på cirka en
håndfuld personer, hvor man så vidt
muligt matches med andre, der har
samme grad af afasi som en selv, og dels
i et større forum, hvor alle kan logge på
og deltage. Begge typer af møder styres
af en person, som ikke har afasi – ofte en
logopæd eller logopædstuderende. 

Det er mest velegnet at benytte sig af en
tablet til møderne. Nye deltagere i fæl-
lesskabet fra hele landet er mere end
velkomne. Læs mere på: 
Hjernesagen.dk/news/afasi-fællesskabet

Møderne i Afasifællesskabet afvikles på Zoom under ledelse af en fagperson - oftest en 
logopæd eller logopæd-studerende.
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Region 

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

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

Region Hovedstadens
Kulturklub

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

Hjernesagen
i Albertslund

Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69

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

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune

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

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

sourcevejens lokaler på Kommunika-
tionscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne.
Pris: Kr. 30. Tilmelding: Til Bjarne på
tlf. 29 72 39 97.

Pårørendegruppen mødes den 3.
tirsdag i måneden kl. 19-21.
Sted: Præstegården, 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.

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 med klaverakkom-
pagnement, frokost og socialt
samvær. Tilmelding til formanden,
Torben Nielsen, se tlf. og mailadres-
sen ovenfor. 
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, Sø-
borg (over for Netto). 
Bemærk: Sidste gang før jul er tirs-
dag 13. december. Første gang efter
nytår er tirsdag 3. januar. 

Aktiviteter efterår/vinter
Bestyrelsen arbejder med andre akti-
viteter i vinter. Spørg formanden
eller se på hjemmesiden m.v.

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. Der holdes pt. ikke
møder i selvhjælpsgruppen.

Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende (efter
aftale). Pris: Gratis. Yderligere oplys-
ninger samt tilmelding til Anni An-
dersen, tlf. 24 21 67 73.

Find os på Facebook: Hjernesagen
København og Frederiksberg.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.

Aktiviteter efterår/vinter
� 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 
formanden på tlf. 25 37 98 83.

� Søndag 30. oktober kl. 13-17
Middag med underholdning af Pia
Raug – kendt for bl.a. ”Regnvejrsdag
i november”. Vi starter med at spise
og Pia Raug optræder ca. fra kl. 14.30
med pianist. Sted: Sundby Sejlklub,
Amager Strandvej 15, 2300 Køben-
havn S. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Se-
nest 14. oktober til formanden på tlf.
25 37 98 83.

� Søndag 27. november kl. 13-17
Julefrokost med underholdning af
”Julenisserne”. Pris: Kr. 100. Tilmel-
ding: Senest 14. november til forman-
den 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
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Hjernesagen i Nordsjællands aktivi-
teter finder sted på Ny-Viemosegård,
Rønnevangsallé 5, Hillerød. 

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

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 25. oktober kl. 10-18
Udflugt. Sted: Rønnevangs Allé 5, 
Hillerød. Pris: Kr. 200 for brugere og
kr. 300 for øvrige. Tilmelding: Senest
18. oktober til formand Lisbet Kragh,
tlf. 61 26 10 09 eller e-mail: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

� Søndag 20. november kl. 12.30-17.00
Julefrokost. Sted: Rønnevangs Allé
5, Hillerød. Pris: Kr. 200. Tilmelding:
Senest 10. december til formand Lis-
bet Kragh, tlf. 61 26 10 09 eller e-mail:
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Sidste dag før jul er tirsdag 20. de-
cember. Første dag i det nye år er
tirsdag 3. januar.

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

Formand: 
Ved redaktionens afslutning var der
ikke valgt en ny bestyrelse, men der
er lavet en lille aktivitetsgruppe.

Faste aktiviteter
Vestegnens Hjernecafé for ramte og
pårørende hver 2. torsdag i måne-
den. Sted: Kulturhus Kilden, mødelo-
kale 1, Nygårds Plads 31, 2605
Brøndby. Vi har lokalet fra kl 15.30-
18.00. Tilmelding: Senest dagen før,
til Lis Grynnerup tlf. 29 72 15 67.

BRAINWALK for ramte og pårø-
rende sidste mandag i hver måned
kl. 15. Gåture, hvor vi kombinerer
samtale og bevægelse, samt en lille
smule kultur og historie. Vi mødes på
Rødovre Parkvej 501, 2610 Rødovre.
Alle kan være med – også med evt.
rollator, kørestol og stok. Kontakt-
person: Morten Kjær tlf. 21 70 44 05.

Facebook. Du er velkommen til at
blive medlem af vores nye gruppe på
Facebook. Vores gruppe hedder 
Hjernesagens Aktivitetsgruppe 
Vestegnen.

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, Ka-
strup. 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 apop-
leksi m.v. Tilbuddet gælder også på-
rørende. 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.
Betaling til arrangementer kan ske
via MobilePay 84022 eller reg.nr.
9570 kontonummer 0012475632.
Husk navn på indbetalingen.

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.
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Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 4. oktober kl. 17-20
Foredrag ved tidligere paralympisk
deltager Michael Jørgensen. Sted:
Salen, Greve Borgerhus. Pris: Kr. 25
inkl. vand og snack. Tilmelding: Se-
nest 2. oktober til Tina Nielsen.

� Torsdag 27. oktober 
– tidspunkt følger
Foredrag om afasi ved Peter Meyer,
Yago Bundgaard og Kenneth Bre-
mer. Sted: Lokale 7-8, Greve Borger-
hus. Pris: Kr. 25 inkl. kaffe og kage.
Tilmelding: Senest 23. oktober til
Tina Nielsen.

� Tirsdag 1. november kl. 17-20
Hyggemøde. Sted: Lokale 7, Greve
Borgerhus. Pris: Smørrebrød kr. 25
pr. stk. som betales ved tilmelding.
Tilmelding: Senest 30. oktober til
Tina Nielsen.

� Lørdag 19. november.
Julefest. Info følger, se på vores Face-
book side under begivenheder. Sted:
Gersagerparken festlokaler, Gersa-
gerparken 107, Greve.

� Tirsdag 6. december kl. 17-20
Juleafslutning. Pris: Kr. 25 for gløgg
og æbleskiver. Sted: Lokale 9, Greve
Borgerhus.
Tilmelding: Senest 4. december til
Tina Nielsen.

� Tirsdag 10. januar kl. 17-20
Nytårskur og hyggemøde. Info føl-
ger, se Facebook under begivenheder.

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!

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

� Torsdag 3. november kl. 16
Café og markedsplads. Sted: Kanti-
nen, Københavnsvej 5, Nykøbing F.
OBS: Måske et andet sted – se vores
hjemmeside.

� Lørdag 26. november kl. 12
Julehygge med spisning m.v. Sted:
Kantinen, Københavnsvej 5, Nykø-
bing F. Pris: Kr. 200 for medlemmer
og kr. 300 for andre. Tilmelding: Til-
melding og betaling senest 3. novem-
ber til Jytte tlf. 50 12 05 66.

Hjernesagen 
i Holbæk og Odsherred

Formand: Sven Larsen
Tlf. 20 14 83 64
E-mail: holbaek-odsherred@hjernesa-
gen.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, st., Holbæk. Der
er elevator, følg blot pilen.

Hvor intet er nævnt under de en-
kelte aktiviteter, gælder følgende:
Tilmelding senest 8 dage før på Face-
book eller til Aino Olsen tlf. 42 16 60
12. Tilmelding er bindende, hvis der
er spisning.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.

Aktiviteter efterår/vinter
� Torsdag 6. oktober kl. 16
Tidlig løvfaldstur til Reersø kro. 
Vi får Reersø Platte. Invitation følger.
Pris: Kr. 200. 

� Torsdag 20. oktober kl. 16
Medlemsmøde. Der serveres kaffe
og kage. Pris: Kr. 25.

� Torsdag 3. november kl. 16
Medlemsmøde og foredrag. Ole Ni-
elsen kommer og fortæller om Ærø.
Der serveres kaffe og kage. 
ris: Kr. 25.

� Torsdag 10. november kl. 20
Koncert med Dissing og Las. Povl
Dissing er lige død, men vi har hans 2
musikalske sønner Rasmus og Jonas
– her sammen med Las Nissen. Invita-
tion følger. Pris: Kr. 100 for medlem-
mer og kr. 250 for andre. Sted:
Rotationen i Holbæk.

� Torsdag 17. november kl. 13
Julefrokost. Invitation følger.

� Torsdag 1. december kl. 16
Medlemsmøde. Vi laver juledekora-
tioner imens Jytte og Sven fortæller
om oktober måneds Peru-tur. Der
serveres kaffe og kage. Pris: Kr. 25.

� Torsdag 15. december kl. 16
Medlemsmøde og juleafslutning.
Der serveres æbleskiver og gløgg.  

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 Ak-
tivitetscenter Munkesøen, Esbern
Snaresvej 55, 4400 Kalundborg. 

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 12. oktober
Hyggemøde sammen med ”Huset
Sildebod”.

� Onsdag 26. oktober 
Hyggemøde.

� Onsdag 9. november 
Hyggemøde.

� Onsdag den 26. november 
”Carstens trio” fra Eskebjerg under-
holder.

� Onsdag den 7. december 
Juleafslutning og julemad.

� Onsdag den 11. januar 
Hyggemøde. Opstart efter jul.
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Hjernesagen i Køge, 
Stevns og Solrød 

Formand: Conni Andersen 
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: koege-stevns@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes tirsdage i lige uger. Kom
og vær med. Det gælder både ramte
og pårørende. Sted, hvis ikke andet er
anført: Acacievej 54, 4671 Strøby kl.
13. Pris for kaffe og kage: Kr. 25.

Ved henvendelse angående pro-
grammet eller andet: Kontakt for-
manden.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden.
Tilmelding senest 2 dage før og er bin-
dende, og der er forudbetaling på 14
dage.

Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 4. oktober
Foredrag om det, at blive ramt af en
hjerneskade.

� Tirsdag 18. oktober 
Vi får besøg af en jurist. Her får du
mulighed for at stille spørgsmål.

� Tirsdag 15. november
Vi hygger med gløgg og æbleskiver.

� Tirsdag 29. november kl. 07-20
Endags juletur til Rostock. Morgen-
madsbuffet og julebuffet samt drikke-
varer. Sted: Vi mødes på Ølby St. kl. 7
og er tilbage kl. 20. Pris: Kr. 500 som
betales ved tilmelding. Tilmelding:
Senest 14 dage før til formanden.

� Tirsdag 13. december
Julefrokost.

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 
aktiviteterne i Guldborgsund.

Hjernesagen i Ringsted

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

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: 
roskilde-lejre@hjernesagen.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 apopleksi eller
anden skade i hjernen) der har lyst til
at bruge og vedligeholde det sprog
der nu er deres, sammen med andre i
samme situation. I caféen vil der
være mulighed for at hygge sig, få en
kop kaffe og deltage i sproglige aktivi-
teter, der planlægges i fællesskab
med brugerne. 
Kontakt formanden, tlf. 31 17 94 16
for mere information.

Erfaringsudveksling 
for erhvervsaktive
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 em-
ne, som betyder noget for os. Du er og-
så velkommen. For mere information,
kontakt formanden, tlf. 31 17 94 16.

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 12. oktober
Bowling. Sted: Roskilde Bowling Cen-
ter, Ro’s Have, Roskilde. Tilmelding:
Til Janne Tang Stormly på e-mail: 
jannetangstormly@gmail.com.

Åbent hus på Trekroner Plejecenter.
Tidspunkt kommer senere.

Pårørende café og Strikke café –
dato og sted kommer senere.

Alle arrangementer vil blive slået op
på vores åbne Facebookside -
https://www.facebook.com/
hjernesagen.dk/roskildeoglejre

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

Hjernesagen
i Slagelse og Sorø

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

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

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

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

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 5. oktober kl. 13
Løvfaldstur. Afgang fra CSU Slagelse.
Pris: Kr. 200 pr. deltager. Tilmelding:
Senest 28. september til formanden.
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� Onsdag 19. oktober kl. 18
Spisning og foredrag. Carsten Egø
Nielsen kommer og fortæller om pi-
gerne fra Sprogø.

� Onsdag 2. november kl. 18
Spisning og bankospil.

� Onsdag 16. november kl. 9
Efterårstur til Humlemagasinet,
Harndrup på Fyn. Afgang fra CSU
Slagelse. Pris: Kr. 350 pr. deltager.
Tilmelding og betaling: Senest 6. no-
vember til formanden.

� Onsdag 30. november kl. 18
Spisning og boccia.

� Onsdag 14. december kl. 18
Juleafslutning. Nærmere info kom-
mer.

� Onsdag 11. januar kl. 18
Opstart i det nye år. Vi hygger med
spisning og derefter boblevand og
kransekage.

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

Faste aktiviteter
Mandegruppen: Madlavning for
”finere mænd” – vi skiftes til at finde
på, hvad der skal kokkereres af god
mad. Den anden torsdag i hver
måned kl. 16.30- ca. 19.30 dog ikke i
december. Pris: Kr. 50 pr. person for
mad og drikkevarer. Er du inter-
esseret, så ring eller skriv til forman-
den 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. 

”Skibet”. Et mødested for mennesker
med erhvervet hjerneskade og deres
pårørende. Der er kaffeklub, fælles-
spisning, samtalegrupper, film m.m.
Sted: ”Skibet”, Statene 46, Ærøskø-
bing. Pris og tilmelding: Kontakt Ca -
tharina Freudendahl, tlf. 23 84 46 37.

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

Glad mandemotion hver mandag kl.
10-11 + tid til kaffe. Blandet lettere
motion, tilpasset mænd med senføl-
ger efter blodprop/blødning. Instruk-
tør: 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 efterår/vinter
� Torsdag 3. november 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 31. oktober til for-
manden.

� Fredag 25. november
Juleafslutning med fællesspisning
og pakkespil. Vi mødes til vores tra-
ditionsrige julefællesspisning med
pakkeleg. God mad, snak og højt
humør. Husk en gave til pakkeleg til
max kr. 30. Sted: Aktivitetscentret,
Dærupvej 5, Glamsbjerg. Pris: Kr. 50
pr. person til mad og drikke varer.
Tilmelding: Senest 20. november til
formanden. 

� Torsdag 1. december 
kl. 18.30-ca. 21.00
Teatertur – juleforestillingen Ronja
Røverdatter. Fællesspisning på
Eydes Kælder kan aftales – spørg ved
tilmelding. Vi mødes i forhallen på
Odense Teater ca. kl. 18.15 hvor der
bliver udleveret billetter. Sted:
Odense Teater, Jernbanegade 21,
Odense. Pris: Kr. 50 pr. person. Evt.
fællesspisning er for egen regning.
Tilmelding: Senest 12. november til
formanden.

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.

LANDET RUNDT Hjernesagen nr. 4  2022 • 33

Hjernesagen nr. 4 2022:Layout 1  19/09/22  9:18  Side 33



LANDET RUNDT34 • Hjernesagen nr. 4  2022

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

Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 6. december kl. 12
Julefrokost. Vi serverer en platte,
kaffe og kage. Du skal selv medbringe
drikkevarer og en lille pakke, samt
det gode humør. 
Tilmelding: Til Tove tlf. 21 46 48 54
eller Inger tlf. 42 24 05 56.

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

Hjernesagen
i Esbjerg og Fanø

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

Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter.

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

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

Aktiviteter efterår/vinter
Torsdag 20. oktober kl. 14
Dieckmann fortæller. Pris: Kr. 25.
Sted: Byhistorisk Arkiv, Torvegade
47. Tilmelding til Inger-Marie Peder-
sen tlf. 75 11 58 47 eller 22 55 30 06.

� Tirsdag 1. november kl. 14.30
Pakkefest. Der serveres gløgg og
æbleskiver. Husk 2 gaver til kr. 20 pr.
stk. Pris: Kr. 25. Sted: Vindrosen. 
Tilmelding til Inger-Marie Pedersen
tlf. 75 11 58 47 eller 22 55 30 06.

� Torsdag 10. november kl. 17
Mortens Aften. Pris: Foreningen

giver kr. 50 til maden. Sted: Næs-
bjerghus, Krovej 7, 6800 Varde. 
Tilmelding til Inger-Marie Pedersen
tlf. 75 11 58 47 eller 22 55 30 06.

Hjernesagen i Fredericia

Formand: Jonna Jørgensen
Tlf. 25 30 53 97
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.

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, gymna-
stik, kegler og boccia. Efterfølgende
spisning. Pris: Kr. 150 pr. år mad 
kr. 35. Tilmelding til formanden.

Gåture med Gitte
Den sidste fredag i hver måned kl.
14. Sted: Gitte fortæller hvor vi går
hen. Husk kaffe og kage. Pris: Gratis.
Tilmelding: 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.

Sted, hvor intet andet er angivet:
Bygnaf 14, Haderslev.

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 5. oktober kl. 19
Hyggeaften med kaffe og kage.

� Onsdag 12. oktober kl. 19
Banko medbring en pakke til ca. kr. 25. 

� Lørdag 29. oktober
25 års jubilæum.

� Onsdag 2. november kl. 18
Vi fejre vores og formandens 25 års
jubilæum den 29. oktober med mad
og musik. Pris: Kr. 50. Tilmelding: Til
Lis tlf. 22 50 42 98.

� Onsdag 9. november kl. 19
Hyggeaften med kaffe og kage.

Onsdag 7. december kl. 18
Julefrokost. Pris: Kr. 100. Tilmel-
ding: Til Lis tlf. 22 50 42 98.

� Lørdag 10. december
Juletur til Tønder – Husum – Freid-
richstad med aftensmad. Pris: Kr. 300.
Tilmelding: Til Lis tlf. 22 50 42 98.

� Onsdag 14. december kl. 19
Æbleskiver og gløgg.

� Onsdag 11. januar kl. 18
Grønkål med pølser, flæsk og ham-
burgerryg. Pris: Kr. 100. Tilmelding:
Til Lis tlf. 22 50 42 98.

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-
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hus, indgang L (Bolbro Brugerhus), 
lokale 2, Stadionvej 50, Odense V.
Pris: Gratis - vi giver kaffen, og du kan
købe brød eller frokost i caféen. Til-
melding: Mød op – alle er velkomne.
Har du spørgsmål, så kontakt Dorthe
Lauridsen, tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier.

Åben rådgivning.
Hver tirsdag kl. 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, tak-
tik/planlægning og finmotorik. Vi spil-
ler forskellig spil, som træner hjernen.
Der er kaffe på kanden samt plads til
snak, hygge og træning af sociale kom-
petencer. Sted: Odense Kultur- og
Idrætshus, indgang E (Bolbro Bruger-
hus), 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: Træ-
ning på følgende datoer: 5. oktober, 
19. oktober, 2. november, 16. novem-
ber, (30. november) og 14. december.

Drop-in møder for pårørende
Hver anden torsdag i lige uger kl.
16.30-17.30 på følgende datoer: 
6. oktober, 20. oktober, 3. november,
17. november, 1. december, 
15. december og 12. januar.
For pårørende over 18 år, som er bo-
siddende i Odense kommune, tilbydes

der et frirum i form af uformelle drop-
in møder. Kom og få en snak om sor-
ger, glæder eller helt dagligdags ting
med andre pårørende og Odense
kommunes pårørenderådgivere. Du
er velkommen til at tage strikketøjet,
avisen eller et spil med. Drop-in mø-
derne er for alle, der er pårørende
uanset sygdom. Sted: Odense Kom-
mune, Indgang A, Grupperum 2, Ør-
bækvej 100, Odense SØ. 
Pris: Arrangementet er gratis. 
Tilmelding. Ingen tilmelding. 

Rådgivningsforløb
– for pårørende unge.
Hver anden tirsdag i ulige uger kl.
16.30-18.30 på følgende datoer: 
11. oktober, 25. oktober, 8. november,
22. november, 6. december, 
20. december, 3. januar og 17. januar 
+ opfølgningsmøde.
For pårørende mellem 18 og 30 år til-
bydes der et gruppeforløb, hvor du
som pårørende har mulighed for at
deltage i et netværk med andre pårø-
rende, som befinder sig i en lignende
situation. Du kan dele dine erfaringer
og høre om andre pårørendes måde at
håndtere hverdagen på. I pårørende-
gruppen ønsker vi at skabe et rum
med forståelse og åbenhed, hvor I taler
om jeres erfaringer, sorger og glæder.
Sted: PHØNIX, Schacksgade 39,
Odense C. Pris: Arrangementet er gra-
tis. Tilmelding: Til Christina Rodam
eller Helle Iversen tlf. 63 75 75 70
(mandag – fredag kl. 8.30-9.30) 
e-mail: paaroerende.aehf@odense.dk. 
Bemærk: Kun for pårørende, som er
bosiddende i Odense Kommune. 

Rådgivningsforløb
– for pårørende ægtefæller.
Hver anden onsdag i ulige uger kl.
10-12 på følgende datoer: 12. oktober,
26. oktober, 9. november, 23. novem-
ber, 7. december, 4. januar og 18. ja-
nuar + opfølgningsmøde.
Der tilbydes et gruppeforløb, hvor du
har mulighed for at deltage i et net-
værk med andre pårørende, som be-
finder sig i en lignende situation. Du
kan dele dine erfaringer og høre om
andre pårørendes måde at håndtere
hverdagen på. I pårørendegruppen
ønsker vi at skabe et rum med forstå-
else og åbenhed, hvor I taler om jeres
erfaringer, sorger og glæder. 
Sted: PHØNIX, Schacksgade 39,

Odense C. Pris: Arrangementet er
gratis. Tilmelding: Til Christina
Rodam eller Helle Iversen tlf. 63 75
75 70 (mandag – fredag kl. 8.30-9.30)
e-mail: paaroerende.aehf@odense.dk.
Bemærk: Kun for pårørende, som er
bosiddende i Odense Kommune. 

Rådgivningsforløb – for pårørende
voksne børn og for pårørende for-
ældre til voksne børn.
Hver anden onsdag i ulige uger kl.
16.30-18.30 på følgende datoer: 12.
oktober, 26. oktober, 9. november, 23.
november, 7. december, 4. januar og
18. januar + opfølgningsmøde.
For pårørende voksne børn og foræl-
dre til voksne børn tilbydes der et
gruppeforløb, hvor du har mulighed
for at deltage i et netværk med andre
pårørende, som befinder sig i en lig-
nende situation. Du kan dele dine er-
faringer og høre om andre
pårørendes måde at håndtere hver-
dagen på. I pårørendegruppen ønsker
vi at skade et rum med forståelse og
åbenhed, hvor I taler om jeres erfa-
ringer, sorger og glæder. Sted: PHØ-
NIX, Schacksgade 39, Odense C. 
Pris: Arrangementet er gratis. 
Tilmelding: Til Christina Rodam eller
Helle Iversen tlf. 63 75 75 70 
(mandag – fredag kl. 8.30-9.30) 
e-mail: paaroerende.aehf@odense.dk. 
Bemærk: Kun for pårørende, som er
bosiddende i Odense Kommune. 

Bisidder – støtte til møder med det
offentlige.
Føler du sig mere tryg ved at have et
par ekstra øjne og ører med til dine
møder? Har du lyst til at have en støt-
teperson, som selv har været igen-
nem det, som du møder? Så brug
Hjernesagens bisiddere. Sted: Hos dig
eller hos det offentlige. Pris: Gratis.
Tilmelding: Kontakt lokalformanden,
Jimmy Jørgensen, tlf. 40 40 79 40
eller e-mail: nordfyn@hjernesagen.dk
for at høre nærmere.

Aktiviteter efterår/vinter
� Søndag 9. oktober kl. 10-14.
Tur i naturen – se efterårets løv. Se
efterårets løvfarver og oplev kron-
vildtets brunst. Medbring din egen
kaffe. Sted: Naturcenter Hindsgavl,
Galsklintvej 2, 5500 Middelfart. Pris:
Arrangementet er gratis. Tilmelding:
Ingen tilmelding.
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� Lørdag 5. november kl. 13-16.
Fællesspisning med overraskelse.
Vi laver med til dig, så vi kan mødes til
fællesspisning og hygge med tid til
snak og en kop kaffe. Bestyrelsen plan-
lægger aktiviteter (overraskelse).
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: Se-
nest 23. oktober til Lone Damsgaard
tlf. 40 16 78 02 (helst pr. sms). 

� Onsdag 30. november kl. 19-21.
Julehygge med gløgg og æbleskiver.
Vi ser frem mod julen og hygger med
gløgg og æbleskiver. Sted: Odense
Kultur- og Idrætshus, indgang E (Bol-
bro Brugerhus) Stadionvej 50,
Odense V. Pris: Kr. 25. Tilmelding: Se-
nest 27. november til Lone Damsga-
ard tlf. 40 16 78 02 (helst pr. sms). 

� Lørdag 3. november kl. 12.30-16.00.
Julefrokost. Vi hygger og spiser sam-
men med tid til snak og en kop kaffe.
Medbring en gave til kr. 20 til brug
som præmie til pakkespil. Sted:
Odense Kultur- og Idrætshus, indgang
E (Bolbro Brugerhus), Stadionvej 50,
Odense V. Pris: Kr. 75 inkl. 1 øl/vand
og kaffe. Pris kr. 150 for ikke medlem-
mer. Drikkevarer kan købes. Tilmel-
ding: Til Lone Damsgaard, tlf. 40 16
78 02 (helst pr. sms) senest 27. no-
vember.

� Lørdag 7. januar kl. 13-16.
Nytårskur. Kom og mød forman-
den/bestyrelsen og fortæl om dine
ønsker til Hjernesagen i 2023. Vi øn-
sker hinanden godt nytår med et glas
boblevand. Planerne for 2023 bliver
præsenteret, og du kan komme med
kommentarer og input. Sted: Odense
Kultur- og Idrætshus, Indgang E (Bol-
bro Ældrecenter), Stadionvej 50,
Odense V. Pris: Gratis. Tilmelding: Se-
nest 3. januar til Jimmy Jørgensen tlf.
40 40 79 40 (helst pr. sms) eller e-
mail: nordfyn@hjernesagen.dk. 

Hjernesagen Kolding

Formand: Ved redaktionens 
afslutning 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. 

Facebook
Som noget nyt har vi fået en lukket
gruppe på Facebook for os i Vejle. Du
finder gruppen ved at søge på Hjer-
nesagen Aktivitetsgruppe Vejle på
Facebook. Alle medlemmer og pårø-
rende er velkommen.

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 vi holder juleferie
fra 8. december til 19. januar. 

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 efterår/vinter
� Torsdag 13. oktober kl. 13.30
Bowling og kaffe. Pris: Kr. 50 + evt.
leje af sko kr. 10. Sted: Herning Bow-
linghal, Fyrrevej 6. Tilmelding: 
Send en sms til tlf. 40 45 94 79.

� Torsdag 27. oktober kl. 13.30
Besøg i Ikast Frivillig Center. Der
serveres kaffe med brød. Sted: Mølle-
gade 16, Ikast.

� Torsdag 10. november kl. 13.30
Banko. Der serveres kaffe, medbring
selv brød. Pris: Kr. 10 pr. plade. 

� Torsdag 24. november kl. 13.30
Besøg på Kommunikationscentret.
Der serveres kaffe med brød. Sted:
Brahmsvej 8, Herning. Tilmelding: 
Senest 17. november til formanden
tlf. 42 18 51 48.

� Torsdag 8. december kl. 13.30
Juleafslutning med gløgg og æble-
skiver. Medbring en lille pakke til
pakkespil.

� Torsdag 16. februar kl. 12
Generalforsamling.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Formand: Henrik Hedegaard 
Kristensen
Tlf. 23 35 44 17
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk

Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 4. oktober kl. 18-20
Foredrag om livet med hjernetræt-
hed ved Kenneth Kinastowski. Sted:
Via University College, bygning G, 
Gl. Struervej 1, Holstebro. Der bliver
serveret kaffe og kage. Pris: Kr. 50 for
medlemmer og kr. 100 for andre. 
Tilmelding: Senest 25. september til
Henrik Kristensen, tlf. 23 35 44 17.

� Tirsdag 15. november kl. 16-19
Fra overlevelse til liv – om at finde
sig selv igen efter en hjerneskade.
Foredrag i samarbejde med Hjerne-
skadeforeningen. Sted: Holstebro
Bibliotek, Kirkestræde 13, Holstebro.
Pris: Kr. 75 for medlemmer og kr. 125
for andre inkl. sandwich og vand. 
Tilmelding: Senest 12. november på
dette link: https://hjerneskadet.nem-
tilmeld.dk/50/
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Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg

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

Faste aktiviteter
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 afslutning
var der ikke valgt en ny bestyrelse.

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.

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 15. februar kl. 12.30
Generalforsamling. Sted : Medbor-
gerhuset, Herningvej 7A, Ringkøbing.

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 ons-
dag kl. 10-12.

Følg med på Facebook i gruppen År-
hus, Favrskov, Skanderborg og Samsø.

Region 

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

Hjernesagen
i Brønderslev

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

Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé. Kreative aktivite-
ter, træværksted, pårørendegruppe
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og samvær med ligestillede den 3.
mandag i hver måned kl. 16-18, dog
ikke i december måned. Første gang
21. november. Sted: Nordens Allé 33,
Brønderslev - med mindre andet er an-
ført. Pris: Gratis. Tilmelding: Ikke nød-
vendig – information hos formanden. 

Snakkeriet. Samtalegruppe for afasi-
ramte og andre sproghæmmede. Fre-
dage (kl. 10 i Grønningen og kl. 14 i
Stengaardscentret. Sted: Grønningen,
Bredgade 55, 1. sal, Brønderslev og
Stengaardscentret, Stengården 38, Hjal-
lerup. Pris: Gratis. Tilmelding: Til næst-
formand Rita Hansen tlf. 51 94 07 41. 

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

Træning i Sundhedshuset i Brønders-
lev tirsdage og torsdage kl. 18.30. Sted:
Sundhedshuset i Brønderslev, Tolle-
strupvej 91, Brønderslev. Pris: Gratis.
Tilmelding: Tlf. 23 42 29 61.

Aktiviteter efterår/vinter
� Mandag 17. oktober kl. 17
Bøf og bowling i Brønderslev Hal-
lerne. Der kan max deltage 32. 
Pris: Kr. 100 + drikkevarer. Sted:
Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15,
9700 Brønderslev. Tilmelding: 
Til Tove tlf. 40 83 36 08.

� Mandag 5. december kl. 18
Juleafslutning med spisning, under-
holdning og pakkespil. Medbring en
pakke til max kr. 20. Pris: Kr. 100 +
drikkevarer. Sted: Stengården 38,
9320 Hjallerup.  

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 pårø-
rende. Sang, værksted, spil m.m. der ar-
rangeres fx også foredrag og udflugter.
Pris: Kaffe/te og brød kr. 20. Sted: An-
holtvej 4, 1. sal (der er elevator), Frede-
rikshavn. Yderligere oplysninger fås
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hos formanden. Tilmelding: Ikke nød-
vendig. Bemærk: Værestedet er lukket
i uge 42 – efterårsferien.

Aktiviteter efterår/vinter
� Mandag 28. november kl. 10-17
Bustur til Hune Jule-skulpturpark
med liftbus og middag. Pris: Kr. 225.
Tilmelding: Senest 14. november til
Merete tlf. 29 89 15 61. 

� Mandag 5. december kl. 10.00-12.30
Juleafslutning med banko, smørre-
brød og kaffe. 

� Mandag 9. januar kl. 10.00-12.30
Opstart efter juleferien.

Hjernesagen i Hjørring

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

Faste aktiviteter
Værksteder
Mandage kl. 14-17: Glasværksted
OBS: Glasværksted er ikke færdige
med flytningen. Formanden oriente-
ret når der kan startes op. Mandage
kl. 14-17: Sølvværksted. Tirsdage kl.
13-16: Træværksted. Onsdage kl. 14-
17: Malerværksted. Torsdage kl. 14-
17: IT-café. Medbring din bærbar pc,
iPad, tablet eller smartphone og kom
med forslag til emner. 
Bowlingcentret er lukket og et nyt er
under opførelse. Tove Ydesen vil kon-
takte når nyt er klar. 
Der kan være enkelte ledige pladser,
så tilmeld dig eller kom på venteliste.
Pris kr. 25 pr. gang og 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. Fastsatte dage
er: 11. oktober, 25. oktober, 21. no-
vember, 6. december og 19. december
kl. 14.00-16.30. Pris: Kr. 25 pr. gang
og efter forbrug. Sted: CKU-Vendsys-
sel, Elsagervej 25, Hjørring. 
Yderligere information 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 Hjørring
Kommune og den gode modtagelse.
Mandage kl. 10.00-11.30: Floorball,
Fiberhallen, hal 2, Thomas Morilds
Vej 11, Hjørring. 
Tirsdage kl. 11.00-12.30: Billard,
Hjørring Billard Klub, Vandværksvej
37A, Hjørring. 
Onsdage kl. 12-14: Badminton, Hjør-
ring Badminton Klub, Idræts Alle 149,
Hjørring.
Torsdage kl. 10-11: Dans, Art Of
Dance, Strømgade 2, 1. sal, Hjørring.
Tilmelding: Til formanden.

Mød Hjørring Kommunes hjerne-
skadekoordinatorer sidste torsdag i
måneden kl. 14.00-15.30. Der er
kaffe. Tilmelding ikke nødvendig, og
man behøver ikke være deltager på et
af værkstederne.

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

Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede. Kon-
takt Klaus Munch for at høre nær-
mere, tlf. 72 33 59 00.

Aktiviteter efterår/vinter
� Onsdag 26. oktober kl. 17- ca. 20
Andespil og mad. Sted: CKU-Vend-
syssel, Elsagervej 25, Hjørring. Pris:
Kr. 100 inkl. 3 plader, 3 håndmadder
og 1 øl eller vand. Der kan købes eks-
tra plader til kr. 10 pr. stk. Tilmel-
ding: Senest mandag 24. oktober til
formanden, på de ophængte lister
eller på foreningens e-mailadresse:
hjoerring@hjernesagen.dk. Tilmel-
ding er bindende. 

� Lørdag 12. november kl. 11-15
Julemarked – årets store markeds-
dag med 20 boder, hvorfra der kan
købes alle mulige gode sager. Besøg
Susannes julecafé. Kom og gør en god
handel. 

� Onsdag 1. december kl. 07- ca. 21
Juleindkøbstur til Tyskland. På vej
sydover er foreningen vært med kaffe
og rundstykker. På vej hjem spiser vi
andesteg og risalamande på en kro. Af-

gang ved p-pladsen ved Hjørring Bio -
graf. Pris: Kr. 125 for turen. Spisning
er for egen regning. Pris er endnu ikke
fastsat. Tilmelding: Senest mandag 
23. november til formanden, på de 
ophængte lister eller på foreningens 
e-mailadresse: 
hjoerring@hjernesagen.dk.
Tilmelding er bindende.

� Onsdag 14. december kl. 17- ca. 21.
Julefrokost. Årets store fest, hvor
foreningen serverer slagterens store
julefrokostbord.
Underholdning/musik. Flotte gevin-
ster på indgangsbilletterne og AM-
lotteri. Pris: Kr. 125 inkl. 1 øl eller 1
vand. Tilmelding: Senest mandag 
12. december til formanden, på de op-
hængte lister eller på foreningens e-
mailadresse:
hjoerring@hjernesagen.dk. 
Tilmelding er bindende.

Bemærk: Foreningen holder juleferie
fra 20. december til 16. januar 2023.

Hjernesagen i Jammer-
bugt og Vesthimmerland

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

Faste aktiviteter 
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt, den første 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 anden
onsdag i måneden fra kl. 14-16. Sted:
Frivillighuset, Stationsvej 2, Brovst.
Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, 
tlf. 21 65 51 44.

Café og samværstilbud i Pandrup er
lukket ned pga. mangel på lokaler. 

Aktiviteter efterår/vinter
Torsdag 27. oktober kl. 18
Ålegilde. Vi spiser ål, synger og hyg-
ger. Senere er der kaffe og kage. Der
er levende musik. Sted: Globen, Fre-
derik den VII’s Alle 15, 9670 Løgstør.
Pris: Kr. 170. Tilmelding: Senest 20.
oktober til Birgit tlf. 21 65 51 44.
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� Fredag 25. november kl. 18
Julefrokost. Med god mad, der er ud-
deling af medbragte gaver og levende
musik. Sted: Globen, Frederik den
VII’s Alle 15, 9670 Løgstør. Pris: Kr.
130. Tilmelding: Senest 18. november
til Birgit tlf. 21 65 51 44.

� Torsdag 12. januar kl. 18
Der serveres gule ærter. Efterføl-
gende er der bankospil med forskel-
lige præmier. Sted: Globen, Frederik
den VII’s Alle 15, 9670 Løgstør. Pris:
Kr. 85. Tilmelding: Senest 4. januar til
Birgit tlf. 21 65 51 44.

Hjernesagen 
i Mariagerfjord og Rebild

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

Aktiviteter efterår/vinter
� Torsdag 13. oktober kl. 18.30-21.30
Besøg af Logopæd Louise Nielsen,
der fortæller om sit arbejde med af-
asiramte både på taleinstituttet og
Genoptræningscenter Frederiks-
havn. Sted: Arden Kulturhus,
Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Pris:
Kr. 75 inkl. let anretning og kaffe og
kage. Tilmelding: Senest 6. oktober
på sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 /
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 20. oktober kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. Pris:
Gratis. Tilmelding: Senest 17. oktober
på sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 /
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Onsdag 16. november kl. 18.30-21.30
Præst Herbert Wilson kommer og
fortæller om sit spændende liv både
som politimand, præst og udstatio-
neret som feltpræst. Sted: Arden
Kulturhus, Bluhmensgade 19, 9510
Arden. Pris: Kr. 75 inkl. let anretning
og kaffe og kage. 
Tilmelding: Senest 9. november på
sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 / 
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 17. oktober kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. 

Pris: Gratis. Tilmelding: Senest 
14. november på sms/tlf. til Linda, 
tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80 eller
Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 8. december kl. 17-21
Julefrokost. Pris: Kr. 200. Sted: Ro-
sengårdscentret, Savværksvej 9, Oue,
9500 Hobro. Tilmelding: 
Senest 1. december på sms/tlf. til
Linda, tlf. 98 33 73 80 / 30 26 73 80
eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

� Torsdag 15. december kl. 14-16
Café i Støvring. Sted: Business Park
Nord, Østre Allé 6, Støvring. Pris: Gra-
tis. Tilmelding: Senest 12. december
på sms/tlf. til Linda, tlf. 98 33 73 80 /
30 26 73 80 eller Lene, tlf. 21 93 66 64.

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

Hjernesagens bisiddere
i Mariagerfjord og Rebild

Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen,
tlf. 20 33 66 16.

Hjernesagen i Morsø, 
Thisted, Skive og Viborg

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

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

Aktiviteter efterår/vinter
� Torsdag 6. oktober kl. 14
Foredrag ved formanden for Hjer-
nesagen i Herning og Ikast-Brande,
Jens Bilberg, som vil fortælle om sin
tid som leder af Skovparken i Nykø-
bing M. Pris: Kr. 50 inkl. kaffe og brød.
Tilmelding: Senest 1. oktober til Anne
Grethe tlf. 28 30 86 24

Lørdag 5. november kl. 12.30
Løvfaldsfest. Husk en pakke til pak-
kespil. Pris: Kr. 150 for spisning inkl.

drikkevarer. Tilmelding: Senest 2. no-
vember til Hanne tlf. 26 14 53 94.

� Lørdag 3. december kl. 12.30
Julefrokost med Amerikansk lot-
teri. Pris: Kr. 150 for spisning inkl.
vin, øl og vand. Tilmelding: Senest 1.
december til Hanne tlf. 26 14 53 94.

Send os gerne jeres e-mailadresse, så
vi kan sende jer beskeder på denne
måde og spare på portoen.

Kom gerne med ønsker til det kom-
mende års aktiviteter. Skriv til: 
thisted-viborg@hjernesagen.dk. 

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

Hjernesagen i Aalborg 

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

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

Arrangementer, hvis intet 
andet er anført
Sted: Taleinstituttet, Borgmester Jør-
gensens Vej 2 B, 9000 Aalborg. 

Aktiviteter efterår/vinter
� Tirsdag 25. oktober kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Herefter
mini banko. Tilmelding: Senest 18.
oktober til Jette tlf. 30 33 73 93 eller
Poul tlf. 23 66 76 68.

� Lørdag 26. november
Julefrokost. Kom med godt humør så
vi kan få en hyggelig dag. Sted: Lej-
bjerg Centret, Sonjavej 2, 9000 Aal-
borg. Tilmelding: Senest 19.
november til Jette tlf. 30 33 73 93
eller Poul tlf. 23 66 76 68. Tilmelding
er bindende.

� Søndag 22. januar kl. 14
Generalforsamling.
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