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FORMANDEN HAR ORDET 
Jeg indrømmer, at jeg er meget begejstret for vores medlemsblad. Selvom jeg får lov at læse 
det længe før, det er helt færdigt, får det hver gang mine kropsvæsker i kog. Jeg lærer noget 
nyt, og jeg ville ønske, jeg kunne tvinge folk til at læse det.

Det er ikke mange år siden, det stod i alle lærebøger og vejledninger, at efter seks måneder 
med en hjerneskade, ville der ikke ske forbedringer. Vi er mange, der kan bevise, at det er 
fundamentalt forkert. Jeg kunne ønske, at alle professionelle, som har været involveret i et 
forløb, var tvunget til at besøge borgeren efter et, fem eller ti år. De ville få sig en stor overra-
skelse. Blandt andet ved at besøge Glenn og hans familien, som du kan læse om i første artikel.

I en anden artikel er Freja, som har fået nyt liv, efter at en neurooptometrist kom til. Men 
familien har selv måttet betale. Jeg kender flere, som har gjort det og har haft stor effekt. 
Det burde indgå i genoptræningen efter en hjerneskade. En lille investering kan give en stor 
rente i resten af den ramtes liv og spare samfundet for rigtig mange penge.

Det minder mig om, da jeg for mange år siden var med til et symposium hos vores søsterforening 
Hjärnkraft (i dag Hjärnskadeforbundet). På symposiet var en svensk nationaløkonom, som 
havde undersøgt, hvad en hjerneskade hos en 20-årig alt i alt kostede samfundet, fra skaden 
opstod, til personen skulle på alderspension. I regnestykket var alt fra hospital, institution, 
forældres sygemelding og nedsat arbejdstid mv. 120 millioner kroner var han nået frem til. I 
salen sagde han: “Jeg har ikke forstand på hjerneskader, men jeg har forstand på økonomi. Jeg 
forstår ikke, man har råd til at lade være med at give den rehabilitering, der skal til.”

Den sætning har jeg aldrig glemt. Jeg ville elske at høre en nationaløkonom her i landet sige 
det samme. Kender I en, så prik vedkommende på skulderen. De ville have min ubetingede 
kærlighed resten af livet, og jeg ville have noget at banke dem i hovedet med, som ikke fatter, 
at det er en god investering for alle. Jeg vil slutte af med det gode råd “Ting tager tid”, som 
der også er skrevet i en artikel. Dette er som altid et fremragende blad.

Marie Klintorp, formand for Hjerneskadeforeningen
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DØDSFALD
Det er med stor sorg, at vi må meddele, at landskon-
torets socialrådgiver i Aarhus, Marina Normann, er 
død den 7. august efter længere tids sygdom. Æret 
være Marinas minde.

MALTE CYKLER FOR HJERNESKADEFORENINGEN
29-årige Malte samler ind til Hjerneskadeforeningen 
ved at cykle 230.000 kilometer (lig med det anslåede 
antal mennesker med erhvervet hjerneskade i Dan-
mark). Malte fortæller sin historie på siderne 26-31. 
Du kan følge status på både indsamling og antal 
kørte kilometer på hjerneskadet.dk/malte-cykler/
 
STØT OS NÅR DU TANKER HOS OK BENZIN 
Når du tanker hos OK Benzin, kan du vælge at støtte 
Hjerneskadeforeningen. Ved seneste donation mod-
tog vi 10.380 kroner. Vil du også støtte, når du 
tanker, kan du læse her, hvordan: www.hjerneskadet.
dk/stoet-hjerneskade- foreningen/ok-benzin-stoet-
naar-du-tanker/ 

PODCAST OM AT VÆRE UNG MED HJERNESKADE
Vores nyeste sæson af Hjernecast er i gang. En stribe 
unge fortæller om deres hjerneskade, og hvad den 
betyder i deres liv. Find Hjernecast der, hvor du lytter 
til podcasts, eller på hjerneskadet.dk. Vi lancerer en 
ny episode cirka en gang om måneden.

MEDLEMSTILBUD 
Med mellemrum laver vi nye samarbejdsaftaler til 
fordel for vores medlemmer. Husk engang imellem 
at tjekke her: www.hjerneskadet.dk/hjerneskadefor-
eningen/medlemstilbud/aktuelle-tilbud-og-rabatter/ 
Senest har vi lavet aftale med Fritidsshop.dk, som 
sælger træningsudstyr. Som medlem af Hjerneska-
deforeningen kan du få 10 % rabat.

UNGE HJERNER
Siden sidst er der kommer Unge Hjerner-tilbud i 
Odense Kommune og Esbjerg Kommune. Alle Unge 
Hjerner må deltage i aktiviteterne, uanset hvor i 
landet, de bor.

NATIONAL KONFERENCE OM BØRN OG UNGE 
MED HJERNESKADE
Sammen med Vestdansk Videnscenter for Neurore-
habilitering, Videnscenter for Neurorehabilitering og 
Hjerneskadecenter Virum er vi den 14. november 
vært for en konference for fagprofessionelle, som 
arbejder med målgruppen. Læs mere her: www.bit.
ly/3RQ700T

AFASIDAG
Årets temadag om afasi bliver holdt i København den 
8. oktober. Alle er velkomne. Prisen er 150 kroner. 
Dagen arrangerer vi i samarbejde med Hjernesagen. 
Se program og tilmelding her: www.hjerneskadet.dk/
hjerneskadeforeningen/medlemstilbud/afasi-dagen/

SOLSIKKESNOREN
Efter en tung start ser vi nu flere patientforeninger 
gå med i Solsikkesamarbejdet, som støtter men-
nesker med usynlige sygdomme og handicap. Også 
mange nye servicevirksomheder, transportselskaber 
og forlystelser er kommet med, herunder næsten 
200 danske apoteker.
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Den 14. september 2013. Mindet står klart i Tinas hukommelse. 

I køkkenet står hun og forsøger sig med en blommemarmelade, 

mens sønnen Glenn gør klar til at få venner på besøg til fest. 

Alt er, som det plejer at være, da Glenn kommer ud i køkkenet 

og fortæller, at han giver nogle venner et lift til en anden fest 

i området. ”Er det nu nødvendigt?” spørger Tina, men Glenn in-

sisterer, for han skal alligevel hente nogle piger i området. ”Set 

i bakspejlet skulle jeg have reageret på det,” fortæller Tina, let 

frustreret. Næste gang hun ser sin søn, er han nemlig i koma, 

svævende mellem liv og død.

En time efter Glenn er kørt, ringer vennen Jonathan fra bilen til 

Tina og fortæller, ”at den er helt gal”.

– ”Ja ja, Jonathan”, siger jeg og begynder at grine lidt. ”Den er 

helt gal, Tina. De er ved at skære Glenn ud af bilen”, siger han. 

Og så tiltede det hele bare for mig. Jeg har en periode, hvor jeg 

ikke kan huske ret meget andet, end at jeg sad og skreg i bilen 

hele vejen ind til Holbæk Sygehus: ”bare ikke Glenn, bare ikke 

Glenn, bare ikke Glenn”, fortæller Tina.

Da Tina med sin kæreste og sønnen Jack ankommer til Holbæk 

Sygehus, er der intet spor af Glenn – ingen ved, hvor han er. 

Pludselig kan Tina ikke huske Glenns CPR-nummer. I 45 lange, 

rådvilde minutter venter familien i uvished, indtil en sygeplejerske 

beder Tina om at identificere sin søn. 

– I det øjeblik, hun siger det, tror jeg, han er død. For når man 

skal identificere nogen, forventer man, det er, fordi folk er døde. 

Så kommer jeg ind, og jeg kan slet ikke genkende ham. En tube 

har trukket hans kind helt skæv, og han har sår alle vegne. Men 

da jeg løfter tæppet, genkender jeg hans bukser. Det er Glenn, 

erindrer Tina

Glenn smiler, nærmest griner, og stikker tommelfingeren i vejret, 

mens Tina fortæller om ulykken, som blandt andet tog sproget 

fra ham. I dag kommunikerer han gennem monotone lyde og 

kropssprog. Særligt tommelfingeren svinges flittigt rundt – og 

selvom det er morbide detaljer, der lægges på bordet, giver han 

mest thumbs-up. 

ÉT ÅR OG 45 DAGE

Fra Holbæk Sygehus bliver Glenn hurtigt sendt af sted med 

ambulance til Rigshospitalet, hvor storesøsteren Julie støder 

til. Samme scene udspiller sig på ny: Uvidende om Glenns til-

stand bliver Tina placeret i et venteværelse, indtil hun endelig 

får lov til at se sin forslåede søn. Glenn bliver boret i kraniet 

og syet sammen fra top til tå, men denne gang forlader hun

ham ikke. 

– Jeg havde forberedt mig på, at hvis der ikke var noget at gøre, 

måtte det være sådan. Så skulle han have lov til at dø. Men jeg 

tænkte også, at hvis der var den mindste chance, skulle jeg nok 

få ham igennem det hele. Jeg havde det sådan, at jeg troede, han 

var derinde et sted – der var en lillebitte sprække i hans øje, som 

jeg syntes bevægede sig, når jeg talte til ham, forklarer Tina. 

Tina bliver næsten uafbrudt ved sin søns side i to måneder. Efter 

tre uger tager lægerne Glenn ud af kunstig koma, men han vågner 

GLENN VAR 18, DA EN SPRITBILIST
ÆNDREDE HANS LIV FOR ALTID: 

”VI FIK LOV TIL AT BEHOLDE 
GLENN. DET KUNNE HAVE
VÆRET MEGET VÆRRE”
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En septemberaften i 2013 torpederede en spritbilist frontalt Glenn, som var ved at køre nogle venner 
til fest. Glenn overlevede med nød og næppe sammenstødet, men det skæbnesvangre øjeblik efter-
lod ham svært hjerneskadet. Glenn er kommet langt siden da. Dog har han stadig ikke genvundet 
sproget, og hans førlighed er fortsat meget begrænset. Ni år er gået siden ulykken. Hjerneskadefor-
eningen har nu – ni år senere – talt med Glenns mor, Tina Kurlink, søskende og venner om det at være 
pårørende til en ung mand med hjerneskade, om lys- og lavpunkterne og de små ting, der gør en stor 
forskel.
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Familien har indrettet en lejlighed til Glenn på landejendommen i Mørkøv. Her ses Glenn i lejligheden med sin mor og lillebror, stående 

i sin gangramme, som har betydet, at han i dag stort set er uafhængig af kørestolen.
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ikke. Lægerne er særdeles skeptiske på hans vegne. Tina husker 

en følelse af, at de forsøgte at pille håbet fra hende.

– Vi skulle ikke forvente noget som helst. I de første tre-fire 

uger var det en time ad gangen. En sjælden gang imellem fik vi 

at vide, at vi kunne tænke et døgn frem. En læge fortalte os, at 

vi skulle sammenligne Glenns udsigter med at balancere noget 

på en knivsæg, forklarer hun. 

Men Glenn kommer sig. Efter små seks uger på Rigshospitalet 

bliver han overflyttet til Hvidovre Hospital, hvor han tilbringer ni 

måneder. Herefter går turen til det specialiserede behandlings-

sted Kurhus i Dianalund. Der går i alt ét år og 45 dage, før han 

for første gang får lov til at komme hjem – i to timer. 

På Kurhus bliver Glenns tilstand langsomt bedre, gennem ”ben-

hård træning” med Tinas ord, indtil han efter ni måneder får lov 

til at flytte hjem på landejendommen i Mørkøv, Nordvestsjæl-

land, i maj 2015.

Her var Glenn inden ulykken landsmandselev med et halvt år til-

bage af uddannelsen, som han ”elskede”, forklarer Tina og tilføjer:

– Han var glad, positiv og hjælpsom over for alle andre. Han var 

virkelig vellidt blandt alle. Jeg tror ikke, der var nogen, der ville 

sige noget ondt om ham. Jeg tror også, det er derfor, at hans 

venner har været der for ham.

VENNERNE ER DER FOR GLENN

En stor del af Glenns fortælling drejer sig om vennerne; om 

venskaberne, der har holdt til trods for de udfordringer, Glenns 

hjerneskade byder. Tina ser det som ”naturligt”, at nogle venner 

er faldet fra med tiden, i takt med at de er blevet voksne og har 

stiftet familier. Hun glæder sig imidlertid over, at en del har valgt 

at holde fast i relationen til Glenn.

– Vennerne er her ikke hver dag, hver uge eller hver måned. 

Men de er der for Glenn, når der er brug for det, fortæller hun.

En af Glenns gode venner fra tidligere, som har holdt fast siden 

ulykken, er Rasmus. Han husker tilbage på den første tid efter 

ulykken som ”sindssygt svær”, for han ville nødigt mase sig på 

over for familien. En dag spørger Tina, om Rasmus har lyst til at 

besøge Glenn på hospitalet. Det vil han gerne, og mødet bliver 

afgørende for venskabets fremtid.

– Jeg havde ikke forventet, han kunne kende mig, men det kunne 

han. Efter det blev det vigtigt for mig at holde fast i Glenn. Jeg 

kunne se i hans øjne, at han godt kunne se, hvem jeg var. Det 

faktum betød, at jeg ikke følte, jeg kunne være bekendt at for-

svinde ud af hans liv. Hvis ikke Glenn havde kunnet genkende 

mig, tror jeg, venskabet var løbet ud i sandet, fortæller Rasmus.

Hvis man ser bort fra Glenns fysiske begrænsninger, er han i 

Rasmus’ øjne stadig den samme, som han var engang. Generelt 

fylder Glenns hjerneskade ikke så meget, når de er sammen, 

forklarer Rasmus. Besøgene hos Glenn beskriver han som ”livs-

bekræftende”.

– Når jeg ser Glenn, reagerer han altid med et smil og et kæmpe 

kram, uanset hvor dårlig en dag han har. Det er en øjenåbner for 

en selv, når man træder ind ad døren til en person, der har det 

så svært, som Glenn har, men som møder dig med den glæde, 

som han gør. Så visner ens egne problemer lidt.

Et andet venskab, der betyder meget for Glenn, er det mellem 

ham og Cecilie. Faktisk var de to ”nok lidt mere end bare venner”, 

som hun selv beskriver det. 

– De har været vigtigt for mig at fastholde venskabet, for var jeg 

selv i den situation, ville jeg blive ked af det, hvis alle skar mig 
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fra. Og så var der lang tid, hvor vi ikke vidste, hvilken vej det ville 

gå, så det var både for min egen og familiens skyld. 

Glenn har givet udtryk for, at han godt kan huske dét, han havde 

med Cecilie inden ulykken. Derfor betyder det meget for Cecilie 

at være der for ham. 

– Det er en ting, man skal lære at være i. Når man har set, hvad 

han kunne lige efter ulykken, i forhold til hvad han kan nu, så kan 

han jo mange ting. Vi har lært at kommunikere med ham, os der 

er tæt på ham. Vi ved, hvordan vi skal spørge, hvis vi vil have et 

svar fra ham. Man skal lære, at man kan snakke med ham, hvis 

man formulerer sig rigtigt.

Ligesom Rasmus kender Cecilie også godt følelsen af at være 

træt og udmattet, når man kommer hjem fra et besøg hos Glenn. 

Alligevel holder hun også fast.

– Jeg holder lige så meget af Glenn, som jeg gjorde inden ulykken, 

og det kunne lige så godt have været en af os andre, der var 

havnet det sted. Så det er for at give ham noget til hans hverdag, 

og det giver også mig selv noget i forhold til at komme videre 

fra dengang, forklarer Cecilie.

Jonathan er en af de venner, der sad i bilen den aften, hvor 

sammenstødet med en spritbilist efterlod Glenn hjerne-

skadet. Når han i dag tænker tilbage på den aften, hæf-

ter han sig ved det positive: Det kunne have været end-

nu værre. Når Jonathan ser den udvikling, som Glenn har 

været igennem, får han lettere ved at tænke tilbage på den

svære tid.

– Glenn var en landmandsdreng; en stor, kraftig og stærk gut 

ligesom os andre. Og så ser man ham ligge der på hospitalet, 

hvor det går den modsatte vej. Han blev mere og mere mager, 
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Dagen, hvor lillebror Jack blev færdig som landmand på 

samme skole, som Glenn gik på inden ulykken.
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Ny Fjordbo
Ny Fjordbo Rehabiliterende botilbud med mulighed for STU, for unge fra 
15 år. Vi er et godkendt rehabiliterende botilbud, hvor målgruppen er unge 
med medfødt eller erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser.
Der er 12 pladser og aldersgennemsnittet er omkring 20 år.
Vi har en bred vifte af faggrupper, herunder neuropsykolog, logopæd, 
neuroptometrist, læge, sygeplejerske, neuropædagoger, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Der er varmtvandsbassin, ungeaktiviteter både her og ude i 
byen, praktikpladser, undervisning og mulighed for ridefysioterapi.

Vejlefjord Rehabilitering   ·   7682 3333   ·   visitationen@vejlefjord.dk  ·   www.vejlefjord.dk

ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!

STORE TORV 
erstatningsadvokater.dk

STORE TORV 16
8000 AARHUS C

LOTTE ANKJÆR (L)
LISELOTTE MIKKELSEN (L)
NINA GEJLSBJERG LARSEN

Skilt ved gaden_450x260mm.indd   1 31/03/2017   10.33

Store Torv 16 · 8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 13 01 44
www.storetorv-erstatningsadvokater.dk

Kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering!

HOS OS FÅR DU:

• Landets mest erfarne 
erstatningskontor 
– eksisteret i mere  
end 30 år

• Ingen erstatning  
– ingen regning
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• Vi er landsdækkende!
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og til sidst lå der nærmest et skelet. Så det, der er nu, er kun 

positivt, fortæller Jonathan. 

Jonathan og hans kæreste har som fast tradition, at de besøger 

Glenn og familien i Mørkøv på juledag, hvor de drikker kaffe 

og gløgg og bytter julegaver. Jonathan har – i takt med Glenns 

bedring – gjort en ting ud af at give Glenn oplevelser i gave. Han 

føler, at en tur i Zoologisk Have, biografen eller andet er mere 

værdifuldt end en ”ligegyldig trøje”.

Inden ulykken kørte Glenn ofte traktortræk, hvilket samlede en 

masse venner på sidelinjen. Glenn kørte, de andre drak øl og 

så på. Engang påvirkede det Jonathan, at Glenn pludselig ikke 

kunne være med på lige fod med sine jævnaldrende. I dag fylder 

hjerneskaden ikke det store. Det er et fællestræk i de venskaber, 

der står Glenn meget nært. 

– Jeg er bare glad for, at jeg stadig har Glenn i mit liv. Det ville 

jeg aldrig være foruden. Vi får det bedste ud af det. Vi har jo kun 

ét liv, så det bliver vi nødt til at leve, siger Jonathan. 

Det er ingen hemmelighed, at venskaberne også betyder meget 

for Tina. Det giver hende muligheden for at se sin søn være glad 

og interagere på en anden måde. Derfor har hun gjort det til en 

årlig begivenhed at arrangere en sommerhustur, hvor vennerne 

bliver inviteret med. Det er en måde for Tina at sige tak på.

– Det gør vi for dem, fordi de er der for ham.

”DET HAR GJORT FAMILIEN TÆTTERE”

Udover tætte venskaber har et tæt søskendeforhold også betydet 

meget for Glenn. Forholdet mellem Glenn og storesøsteren Julie 

og lillebroren Jack er ”fantastisk”, siger Tina.

– De hænger bare sammen, og de er gode for hinanden, forklarer hun. 

Jack var 12 år, da ulykken indtraf. På første parket så han sin 

storebror kæmpe en til tider daglig kamp mod døden. Han var 

nysgerrig, stillede spørgsmål til lægerne, smagte Glenns son-

demad og ville se og opleve det hele. Dét var vigtigt for Tina. 

– Jeg havde det sådan. Jo mere han så, jo mere han oplevede 

af det, jo mindre skræmmende blev det for ham. Jeg tror, at 

når man får lov til at se tingene, danner man sig ikke en masse 

skræmmebilleder. Men får man kun fortalt om det, så virker det 

pludselig meget mere forfærdeligt, siger Tina. 

I dag er det ofte Jack, der passer Glenn, hvis Tina en sjælden 

gang imellem laver planer, hvor Glenn ikke indgår. Jack forklarer, 

at han ikke så meget længere tænker over Glenns hjerneskade. 

Det er blot et vilkår, de lever med. 

– Nogle gange kan det være lidt svært, når man ser sine venner 

tage på ture med deres familier på en anden måde, end vi kan. 

Men vi finder bare alternativer, hvor Glenn kan være med. På en 

måde føler jeg, at det har gjort familien tættere, at Glenn var 

i den ulykke, fortæller Jack, der er fulgt i sin brors fodspor og 

sidste år blev faglært landmand. 

Glenn i gang med et spil Catan sammen med vennen Rasmus.
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For Tina har det været ”alfa og omega”, at hendes børn har haft 

et tæt forhold – også inden ulykken. 

For søskendeflokken betød Glenns ulykke, at Tina måtte bruge 

meget tid og energi på at være der for ham. I dag erkender hun, 

at det skabte nogle udfordringer for Julie og Jack, ”men faktisk 

ikke så store, som andre ville have, de var”. 

– Folk kom og sagde, at jeg ikke kunne være det bekendt over 

for Julie og Jack; at jeg skulle være der mere for dem. Det var 

jeg jo også. Men hvis jeg tog hjem, fordi jeg skulle sidde og 

hygge med dem, så ville jeg måske være der, men mine tanker 

ville hele tiden være hos Glenn. Men hvis vi var derinde på 

hospitalet alle sammen, så hyggede vi, vi spiste og spillede. 

Vi lavede lektier og alle de ting, vi plejede at gøre derhjemme,

fortæller Tina.

Sådan rykkede familielivet ud på hospitalet, indtil det igen kunne 

vende hjem – med Glenn. 

HVERDAGEN SOM HJERNESKADET

I dag er Glenn 27 år. Han bor stadig hjemme hos Tina med Jack og 

hunden Lucky. Det har været vigtigt for hende helt fra starten, 

at Glenn ikke skulle bo på en institution, selvom det var, hvad 

sygeplejersker og læger opfordrede hende til. Opfordringen var 

mest for Tinas skyld, husker hun. 

Glenns hverdag går med træning, træning … og lidt mere træning. 

Tina vækker Glenn tidligt, bruger 45 minutter på at strække hans 

muskler ud, så spiser de lidt morgenmad og kører så til Taastrup, 

hvor Glenn i mange år har gået til genoptræning. 

– Det, der er anderledes ved vores hverdag, er, at jeg ikke bare 

kan tage Glenn ud af sengen og sige: ”nu kører vi”. Glenn er 

hjemme, fordi jeg har fundet ud af, at det virker. På en institu-

tion ville Glenn ikke blive strakt ud på den måde, som han gør 

herhjemme. Hjemme kan man også øve talen hele tiden og i 

øvrigt gøre selv helt gængse aktiviteter som borddækning til 

træning, forklarer Tina. 

Hjemme på landejendommen er Glenn for nyligt flyttet ind i sin 

helt egen tilbygning. Han har egen indgang, ”Glenn Kurlink” står 

der på messingpladen. Han har sit eget køkken med hæve-sæn-

kebordplade, stue, sove- og badeværelse samt et træningsrum 

med udsigt over markerne. 

I mange år var Glenn bundet til sin kørestol, men det er ikke 

tilfældet længere. Glenns førlighed er blevet så god, at han i 

dag kan bevæge sig langsomt rundt til fods med sin gangvogn, 

som Tina spænder ham fast til på kryds og tværs. Det er et 

skridt i den rigtige retning, men det gør ikke ligefrem hverdagen

nemmere.

– Det nemmeste ville selvfølgelige være bare at trille ham i 

kørestolen, men så får han jo ikke den kontinuerlige træning, 

som han har brug for. Så vi sætter hele tiden nye mål, som vi 

arbejder efter at nå. Vi har gået Royal Run de sidste tre år. Han 

startede med at gå 300 meter, året efter 500 og i år 600. Det er 

fantastisk, og det er kun, fordi vi bliver ved, siger Tina. 

Når Glenn ikke træner, holder han af at se film, sidde med sin 

iPad og spille terninger, kryds og bolle og brætspil med familien. 

Når der spilles, konkurreres der som ligeværdige, fortæller Tina. 

Hende og Glenn kan spille kryds og bolle i uendeligheder, fordi 

de begge er for stædige til at give sejren væk.

”VI ER KOMMET GODT AFSTED MED DET”

Tina har tidligere fortalt Glenns historie i medierne. Her var 

hendes allerførste mål at få stoppet ”de idioter, der kører fulde 

i bil”. Nu håber hun også på, at fortællingen kan hjælpe andre 

familier, der står i lignende situationer. For Tina handler det om 

at gøre opmærksom på, at man har brug for hjælp, og at hjælpen 

kan være svær at få, når man står i det.

– Vi er kommet godt afsted med det. For os er det ikke en sygdom 

mere nu, det er bare vores levevej, og sådan vi har det. Der er 

nogle bump på vejen, men det er ikke en sygdom for os længere. 

Du kan ikke lave om på det, men du kan lære at leve med det. For 

os er Glenn stadig den, vi kender fra før, forklarer Tina. 

Når hun tænker tilbage på tiden for ulykken, er det særligt kam-

pene med sygeplejersker og læger, der stikker ud. Tina udlæg-

ger opskriften på succes, hvis man pludselig står i en lignende 

situation: flid og hårdt arbejde, bred opbakning fra venner og 

familie og sidst, men ikke mindst, at følge sin mavefornemmelse. 

– Vi kan ikke lave om på det. Det er sket! Det bliver ikke ander-

ledes. Det kan blive bedre – det skal blive bedre – men det er 

sådan her, det er.”

I Mørkøv går sommeren langsomt på hæld. Målet i ferien var at få 

Glenn op i et stort badebassin, som Tina for nyligt har investeret 

i. Himmel og jord blev sat i bevægelse, lokalsamfundet og fami-

lien hjalp med indkøb af en kran. Der blev støbt og svejset, og 

pludselig sad Glenn i vandet, som han elskede, da han var yngre. 

Samtidig nærmer årsdagen for den tragiske ulykke sig også. 

Tina og familien ænser den sjældent, når den sniger sig op på 

dem i løbet af september. Det er ”i bund og grund en god dag”, 

fortæller Tina. 

– Vi fik lov til at beholde Glenn. Det kunne have været meget 

værre.    ■
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– Jeg er 17 på det her tidspunkt, og jeg har sommerferie. I et 

vejkryds sender en trailer mig i jorden. Jeg ligger og ser, at 

chaufføren bremser bilen, men så sætter de farten op og kører 

fra mig. Mange ser det, men ingen hjælper. Til sidst kommer dog 

en bedemand, som har handlet i det nærliggende supermarked 

og set mig stå at græde. Hun bliver hos mig, til mine forældre 

kommer. Først tror vi ikke, der er sket noget, men på vej hjem får 

jeg ondt i nakken og ryggen, så jeg bliver undersøgt. På hospitalet 

kan de ikke finde noget. De giver mig blot en flyer og sender 

mig hjem med ordene, at jeg måske har en en hjernerystelse, 

fortæller Freja.

I FIRE VIGTIGE UNGDOMSÅR STÅR FREJAS LIV PÅ PAUSE, 

SÅ MØDER HUN EN NEUROOPTOMETRIST

Efter ulykken prøver Freja at leve som før, på trods af blandt an-

det en hovedpine, der hver dag bliver værre. Hun kan ikke læse. 

Falder i søvn i undervisningen og kaster op, når hun koncentrerer 

sig eller bliver udsat for skarpt lys eller høje lyde. I 3. g ryger 

hendes gennemsnit fra 10.4 til 7, og hendes fravær er tårnhøjt. 

Kun med nød og næppe og takket være de gode karakterer, hun 

har fået på papiret før ulykken, får hun studenterhuen på. Freja 

går flere gange på kort tid til sin egen læge, som sender hende 

til neurolog og andre specialister. Men ingen af dem kæder hen-

des problemer sammen med ulykken, som efterhånden ligger et 

stykke tilbage i tiden. 

– Min læge, som har kendt mig, siden jeg var tre år, er den ene-

ste ud over mine forældre, som vil tro på, at jeg ikke bare er en 

stresset gymnasieelev. Lægen gør, hvad hun kan, men hun aner 

faktisk ikke, hvad hun skal stille op med mig. Jeg må klare mig 

uden hjælp nogle steder fra. Flere måneder efter ulykken, får 

jeg et smæld i hovedet, mens jeg forsøger at træne lidt. Som en 

elastik, der springer. Fra det øjeblik bliver det hele – hovedpine, 

lydfølsomhed, lysfølsomhed – ganget med 1000 i styrke. Jeg 

begynder at have solbriller på inden døre. Jeg kan ikke klare 

lyden af bestik. Alt gør ondt. Jeg kan intet. Hele mit liv bliver 

bare sat på pause.

Frejas forældre bruger mange penge på behandlinger, for de 

prøver alt, de kan finde. Hun arbejder en lille smule, men det er 

kun muligt, fordi hun tager rigtig meget smertestillende medicin. 

Ellers sidder hun bare hjemme. Efter cirka tre år lykkes det at få 

kommunen til at komme på banen, og Freja bliver sendt to uger 

til et afklaringsforløb på Vejlefjord rehabilitering.  

– Vejlefjord er fantastisk. Selvom de kun har to uger, vil de ændre 

ens liv, så meget, de kan. En neurooptometrist tester mit syn, 

som er sindssygt dårligt. De siger, at synstræning vil kunne 

hjælpe mig, men jeg vil selv skulle betale, når jeg ikke længere 

er på Vejlefjord. Det vælger vi at gøre. Maria Beadle, neuroopto-

metristen, kan heldigvis klare det hele online, så jeg slipper for 

at skulle bruge min sparsomme energi på transport. Og stille og 

roligt – med megahård træning – begynder jeg at kunne læse lidt 

igen og koncentrere mig i længere tid. Min følsomhed over for 

lyd bliver også mindre, så jeg kan efterhånden lægge solbriller 

og høreværn fra mig, når jeg er indenfor.

 

Freja er den dag i dag stadig lidt følsom over for lys og lyd, men 

det styrer ikke længere hendes liv. For cirka et halvt år siden, tog 

hun endda springet til at prøve at være udendørs uden solbriller. 

Det lykkedes, og i dag nægter hun at tage dem på igen, uanset 

hvor meget solen skinner.

– Jeg har virkelig fået mit liv tilbage på grund af Maria. Jeg havde 

da regnet med at få lidt ud af det, men ikke så meget. Alting er 

blevet bedre. Der er dog ikke noget, der er optimalt endnu. Der 

skal stadig meget træning til, men bare det at jeg kan gå uden 

solbriller, og at jeg kan kigge på en skærm … Jeg tudede, da jeg 

kunne lade solbrillerne ligge, når jeg var indenfor.

DET ER HÅRDT AT SKULLE GENSTARTE SIT SOCIALE LIV

Som mange andre har Freja følt sig isoleret efter sin ulykke. I 

en periode har hun endda følt sig selvmordstruet og været klar 

til helt at give op. Socialt har hun både mistet venner og fået 

sværere ved at få nye. 

FREJA BLEV DØMT TIL FØRTIDS-
PENSION – NU LÆSER HUN
PÅ UNIVERSITETET
Freja Malik var på knallert på vej til sit fritidsjob, da hun væltede og slog hovedet, fordi en trailer efter 
en forbipasserende bil ramte hende. Få måneder senere kunne den aktive gymnasieelev knap læse 
to sider i en lærebog, før hun fik det dårligt. I dag, fem år senere, studerer hun biologi på universitet. 
At hun skulle finde en vej tilbage til skolebænken, tilskriver Freja intensiv synstræning med en neu-
rooptometrist.
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– Mine barndomsvenner kunne slet ikke forstå ændringerne. Jeg 

spurgte dem, hvorfor de ikke inviterede mig mere, og så sagde 

de: “Men Freja, du siger nej til 1/3 af det, vi inviterer til, så vi 

troede ikke, du ville.” Det er, selvom jeg virkelig har taget til alt, 

jeg overhovedet kunne, og er blevet straffet med hovedpine flere 

dage efter. Jeg kom til det meste. Jeg kunne måske kun være der 

et par timer, men de timer føltes som 12 for mig. Det kæmper 

jeg også med i dag på uni. Det er svært med det sociale, når de 

ikke kan se, at der er ting, jeg har svært ved. Jeg er jo stadig 

udfordringer. Min sygdom er bare usynlig.

Til sine studier får Freja specialpædagogisk støtte (sps) samt 

hjælp af en læsevejleder, og så har hun også en mentor. Der-

udover læser hun på nedsat tid. Det betyder, at den bachelor, 

som normalt vil tage tre år at få, har Freja fem år til at komme 

igennem. Det er en god hjælp i forhold til selve uddannelsen, 

men socialt er det ikke uden omkostninger.

– På den måde vil jeg blive ved med at starte forfra med nye 

hold i al den tid, jeg læser på universitetet. Derfor får jeg aldrig 

de samme relationer som de andre. Jeg ville gerne have kunnet 

Freja Malik fik ændret sit liv i en ulykke og blev stillet en pension i udsigt. Men mødet med en neurooptometrist gav hende livet tilbage.
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være på samme hold hele vejen. For eksempel er der ikke rigtig 

nogen, der har lyst til at danne studiegruppe med mig, for mange 

vil jo gerne have den samme gruppe hele studietiden. Det lyder 

måske dumt, men jeg ville skulle gå til mange flere fester end 

alle andre for at opnå de samme relationer. Det kan jeg jo ikke. 

Jeg forsøger at overtale universitetet til at lade mig komme med 

på intro-tur igen med dem, som jeg skal have de fag med, som 

jeg har sprunget over i det første år. Det vil være godt for mig 

socialt. Jeg er en meget åben person, men det er altså hårdt at 

begynde forfra socialt hvert år.

Freja har en hund, Albert, som hun har trænet til at være ser-

vicehund. Den har hun med på universitetet, alle de dage hun 

skal være der i fire timer eller mere.

– Jeg bliver som regel meget træt efter nogle timers undervisning, 

og når jeg bliver træt, får jeg nemt angst. Så hjælper Albert mig. 

Ved at kæle og nusse ham finder jeg ro og koncentration. Vi går 

også ture i Universitetsparken. Når jeg for eksempel har ham 

med ude at handle, er der ingen, der må snakke med ham. Men 

på universitetet har han en hilse-kommando, hvilket gør, at jeg 

faktisk får snakket med andre mennesker. Folk er så glade for 

hunde. De kommer hen og vil kæle med Albert, og så snakker 

de også med mig. Så han hjælper mig også med det sociale. 

Nu skal jeg have lært ham at komme med til fredagscafe. Jeg 

vil godt kunne gå derned, hvis jeg bare ved, at der er nogen

 jeg kender.

JEG VIL FOR ALT I VERDEN UNDGÅ FØRTIDSPENSION

Freja planlægger en fremtid så uafhængig af andre, som hun 

tør drømme om at blive. Det betyder alt for hende at kæmpe 

for at kunne tjene sine egne penge en dag. Men hun er meget 

bevidst om, at hun indtil videre stadig har stadig brug for hjælp 

og støtte – ikke kun for at klare studiet.

– Mine forældre kommer ret ofte med rester til mig, som de har 

frosset ned hjemmefra. Jeg laver selv kun mad en enkelt dag om 

ugen, for jeg kan ikke holde til mere. Engang troede jeg, at jeg 

skulle flytte tidligt hjemmefra og leve mit eget liv, men jeg er 

endnu afhængig af dem. Jeg kan desværre ikke bare stå helt på 

egne ben. Min identitet har i årene efter ulykken været, at jeg 

skulle bevise, at jeg var syg. At jeg ikke fakede. Da jeg endelig fik 

min diagnose, gjorde det en utrolig forskel. Men der var stadig alt 

det med synet. Og jeg ved stadig ikke, hvem jeg er. Før det hele 

var jeg Freja, der dyrkede megameget motion og var formand 

for foreninger. Nu kan jeg intet af det. Jeg kan ikke dyrke motion. 

Jeg kan ikke gå til en fritidsaktivitet. Det er for hårdt. Jeg prøver 

stadig at finde ud af, hvem jeg så er.

Frejas har det fysisk bedst, når hun ikke laver noget. Så har hun 

færrest smerter. Men lige så lidt som hendes krop kan holde 

ud at lave for meget, lige så lidt kan hendes psyke holde til at 

lave for lidt.

– Forhåbentligt bliver jeg færdig med min bachelor om fem år. 

Jeg vil gerne være forsker, men det virker ikke realistisk når jeg 

måske kun kommer til at kunne arbejde 15 timer om ugen. Det 

kan godt være, at jeg ender med ikke at kunne tage en fuld 

universitetsuddannelse, men jeg VIL prøve. Jeg vil ikke risikere 

at se tilbage om ti år og sige: “Hvorfor prøvede jeg ikke?” Jeg vil 

for alt i verden undgå førtidspension, selvom de har sagt, at jeg 

er dårlig nok til at få det. Jeg er bange for at blive låst inde i min 

lejlighed alene uden noget socialt med andre.

Freja ved godt, at hun “aldrig får et helt normalt liv igen og bliver 

lige som alle andre,” men hun har drømme som alle andre unge.

– Hvis jeg kunne tage en kandidat … hvis jeg kunne gå til noget 

– hvis jeg kunne få en kæreste … Jeg håber også, at jeg kommer 

til at kunne dyrke motion igen uden at blive helt smadret. Bare 

en smule styrketræning. Mest håber jeg, at man pludselig finder 

en måde at træne på, som kan hjælpe mig, lige så meget som 

neurooptometristen har gjort. Hvis det ikke havde været for Maria, 

var jeg aldrig startet på universitetet. Så havde jeg stadig ikke 

kunnet noget. Desværre er der kun få kommuner, der anerkender 

og vil betale for neurooptometrister. Aarhus Kommune, som jeg 

bor i nu, ville under ingen omstændigheder hjælpe. Men de vil 

gerne have, at jeg får en uddannelse. De kan godt se, at så kom-

mer jeg til at tjene de penge hjem, de har brugt på mig, frem for 

hvad det vil koste, at jeg får en førtidspension.    ■

SYN OG HJERNESKADE

Det er mere reglen end undtagelsen, at samsynet rammes 

efter en skade på hjernen (op til 60 %). Er man ramt af en 

hjernerystelse, er tallet op til 88 %.

Typisk ses:

1) ukoordinerede øjenbevægelser (51 %), der giver nedsat 

læsehastighed, læseforståelse og trætte øjne 

2) konvergensinsufficiens (56 %), der kan give dobbeltsyn/

skygger på tekst og hovedpine 

3) akkommodationsinsufficiens (41 %), der giver problemer 

med at skifte fokus og stille skarpt 

4) dårligt fungerende vestibulo-okulært system (50%), der 

giver svimmelhed, kvalme og køresyge.

Kilde: Neurooptometrist Maria Beadle, www.trainyoureyes.dk
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ET GODT RÅD TIL EN NY BEBOER PÅ NY FJORDBO

Det er overskriften til ”Kognitiv Blok”, som er en samtalegruppe 

på Ny Fjordbo for de unge beboere. Det har lige været som-

merferie, og vi er lidt trætte. Da vi bliver spurgt, om vi har nogle 

gode gode råd at dele ud af, er stilheden lang. Vores hjerner skal 

lige i gang igen. 

“De tre T’er: Ting Tager Tid”, siger Kristian og refererer til den 

genoptræning, vi får. Det lyder helt rigtigt. At det tager tid, gæl-

der, både hvis man kommer som kørestolsbruger med et mål om 

at kunne forlade Ny Fjordbo gående, og hvis man regner med at 

kunne tage derfra og tale lige så godt som før skaden. Det er et 

alsidigt råd, som man kan benytte i de fleste situationer. Men 

hvad er mon det allerbedste råd til en nyankommen?

Mit råd er, at man skal skrue forventningerne lidt ned. Lad mig 

uddybe.

NY FJORDBO: EN OVERLEVELSESGUIDE 

MINE OPLEVELSER
OG GODE RÅD

Matilde Kathrine Larsen, beboer på Ny Fjordbo, som er et bo- og rehabiliteringstilbud til unge med hjerneskade.
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løbet af 11 måneder på Ny Fjordbo er jeg helt forvandlet. Ikke 

kun fysisk. Jeg er personligt modnet som et æble i solen. Men 

hvad har Ny Fjordbo, som alle andre rehabiliteringscentre ikke 

har? Jeg opsummerer med fire ord: en helt unik charme.

Ny Fjordbo er delt op i to afdelinger: en afdeling, der hedder “5. 

sal”, og en afdeling, der hedder “Huset”. De er delt op på den måde, 

at Husets beboere er over 18 år, og her er fokus på botræning. 

På 5. sal kan man være fra 15 år og opefter. Her kan man få 

mere hjælp til personlig pleje m.m. Både i Huset og på 5. sal er 

der fokus på rehabilitering målrettet den unges behov. Da jeg 

selv flyttede ind, flyttede jeg direkte ind i Huset. Mit personlige 

mål er at blive så selvstændig som muligt.    ■

TEKST: MATILDE KATHRINE LARSEN, BOR P.T. PÅ NY FJORDBO - FOTO: PRIVAT/VEJLEFJORD

Da jeg første gang satte mine ben på Ny Fjordbo, var mine for-

ventninger skyhøje. Jeg regnede med, at det ville være pærelet 

at bo her, og at jeg ville være klar til at returnere til mit “almin-

delige” liv (læs: før hjerneskaden) i løbet af cirka en måned. Der 

tog jeg godt og grundigt fejl. Forstå mig ret. Det er pissefedt 

at bo på Ny Fjordbo. Omgivelserne er skønne. De ansatte er 

professionelle på et højt plan, og der er meget fokus på sociale 

situationer. Det er godt! Vi unge har (næsten) alle været ude for 

en oplevelse, der rev os ud af det liv, vi havde før. Vi har mistet 

størstedelen af vores sociale liv. Især nu, hvor vi er flyttet væk 

fra vores trygge base.

På Ny Fjordbo er vi jævnaldrende, og vi har hver især forståelse 

for hinandens udfordringer, fordi vi i det store billede har samme 

hovedtraume. Alle hjerneskader er ikke ens, men vi, som lever 

med en, er tættere på at kende følelsen end fagprofessionelle, 

der ikke har oplevet på egen krop, hvordan det er at have en 

hjerneskade.

At flytte på Ny Fjordbo er megahårdt! Det er skræmmende og 

supersvært. Jeg tør næsten garantere dig for, at når du ankom-

mer som beboer, får du på et tidspunkt overvældende mange 

negative følelser. For det første er der meget nyt at vænne sig 

til. Et nyt sted, nye mennesker og en ny situation. Det kan føles 

utrygt. Det hele er ukendt. Hvis man er ligesom mig, skal man 

bare i gang med at opdage alt, så det ikke er ukendt længere. 

I løbet af få uger var jeg dog helt kørt ned, fordi jeg brugte så 

meget energi på at opleve og suge information til mig selv. 

Udover det kan man føle, at man aldrig har et øjeblik for sig 

selv. Vi bor tæt sammen med mennesker, vi ikke selv har valgt! 

Den balancegang, personalet skal holde, når vi er i et rehabili-

teringsforløb, men også har privatbolig her, er megasvær. Jeg 

blev godt nok overrasket, første gang jeg fandt ud af, at det, 

jeg havde fortalt det ene personale, vidste det andet personale 

også. Der er et spindelvæv af informationer mellem alle på Ny 

Fjordbo. Dét er grænseoverskridende. Heldigvis skal man bare 

sige til, hvis man føler sig usikker på noget. Så bliver det ændret. 

Og faktisk kan det være en fordel, at man ikke skal gå rundt og 

sige det samme til alle.

De fleste synes nok ikke, det er optimalt at bo på Ny Fjordbo, 

men det er alligevel ret hyggeligt. Vi har mulighed for at tage 

en STU og for at blive bedre til det, vi hver især gerne vil. Og 

der er altid en, der gerne vil snakke. Alle træningsfaciliteterne 

er en spytklat væk, så vi behøver ikke bekymre os om at bruge 

energi på transport. Desuden bliver vi bedre rustet til at være i 

den virkelige verden. 

Vejlefjord er virkelig det perfekte sted at have et rehabilite-

ringscenter. Vi sætter pris på stedet og menneskene her, uanset 

om vi er her i et forløb på 8 uger eller på et længere ophold i et 

botilbud. Dette er selvfølgelig en helt subjektiv betragtning. I 

LISTE OVER BEBOERNES RÅD TIL EN NYANKOMMEN:

1. Ting Tager Tid (de 3 T’er)

2. Få det bedste ud af det

3. Tag dig tid – med pauser

4. Juster forventningerne, og gør dem realistiske

5. Tag det stille og roligt

6. Vær åben

7. HUSK at hvile

8. Medbring en personlig genstand – så du føler dig tryg

9. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl

10.  Struktur er din ven
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SÅDAN FINDER DU HJERNECAST

Du kan finde Hjernecast på alle de platforme, hvor du normalt lytter til podcast. 

Hører du ikke normalt podcast, kan du også finde episoderne ved at bruge en af disse webadresser:

www.anchor.fm/hjernecast

www.hjerneskadet.dk/oplysning/hjernecast-en-podcast-om-livet-med-en-hjerneskade/

Efterhånden som vi finder tid til at tekste episoderne, lægges de også på vores YouTube-kanal.    ■

HJERNECAST - SÆSON UNGE HJERNER

Hjerneskadeforeningens podcast, Hjernecast, er i år dedikeret til de Unge Hjerner. Der er indtil videre 
udgivet fem personlige fortællinger om ungdomslivet, når hjernen er gået i stykker. Der er planlagt 
yderligere to episoder.

FREJA · ALTANULYKKEN PÅ FALSTER

“For mig var det godt at få et slag i hovedet, bogstaveligt talt, som sagde: – Hov, du har ikke 

været god til at passe på dig selv. Det bliver du nødt til nu.”

KEVIN · TROEDE DET VAR STRESS

“Det skal jeg nok få arbejdet mig igennem, tænkte jeg. Men jeg blev klogere.”

ANNE · DER ER 1000 GRADER AF EN HJERNESKADE

“Der er 1000 grader af en hjerneskade. Man kan have ALT muligt.”

NICOLAI · MAGTEN OVER MIN TILVÆRELSE HAR LIGGET I HÆNDERNE PÅ ANDRE

“Det er ikke en rosenrød historie. Det har været pisse hårdt. Det ER pisse hårdt. Jeg føler 

mig snydt.”

MALTE · DET HAR ÆNDRET ALT

Jeg er et godt sted nu, men det har været en lang proces. Op mod 5 år hvor jeg har været 

deprimeret.

HJERNECAST

SÆSON UNGE HJERNER
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 ”LIVET MED BEVÆGELSESHANDIKAP – Børn og unges perspekti-

ver” giver de tre forfattere et indblik i, hvordan børn og unge med 

bevægelseshandikap oplever deres hverdag. Dette gør forfatterne 

ved at stille skarpt på børnenes og de unges forskellige daglig-

dagsdilemmaer og -udfordringer. Bogen henvender sig primært til 

fagfolk og pårørende til børn og unge med bevægelseshandikap.

 

Gennem bogens ni kapitler får vi et indgående kendskab til for-

skellige fagbegreber, handikapområdets historie, gentænkning 

af ordet handikap (for det er med vilje, at forfatterne staver 

det med k), og vigtigst af alt, børnene og de unges tanker om 

forskellige områder, de alle på en eller anden måde kommer i 

berøring med gennem deres liv med bevægelseshandikap. Der 

bliver sat fokus på tunge men vigtige emner som træning, fø-

lelser, tilgængelighed, kropslig afhængighed og tid til at være 

barn. Mange børn og unge oplever at blive reduceret til deres 

I “Unormale mennesker” undersøger journalist Sonja Furu vores 

forståelse af normalitet og afvigelse, historisk og i dag. Hun 

besøger Egmont Højskolen, hvor halvdelen af eleverne har et 

handicap. Og hun besøger forfatter Nikoline Werdelin, digter 

Caspar Eric, politiker Kristian Hegaard og en række andre men-

nesker – kendte og ukendte og vidt forskellige. Men med det 

tilfælles, at de lever med et handicap. 

Hvordan ser de på normalitet? Deres egen og samfundets? Det er 

omdrejningspunktet i denne anbefalelsesværdige bog. Som læser 

bliver man klogere. Man kommer inden for murene på Egmont 

Højskolen og lærer eller får genopfrisket samfundets syn på og 

behandling af mennesker, som afviger fra normalen, gennem godt 

et århundrede. Man får åbnet øjnene for alt det helt “normale” 

hos dem, som er sat i gruppen af “unormale” – såsom ønsket om 

handikap, og at deres meninger og behov ikke bliver betragtet 

som valide. Men behovet for at blive set, hørt og anerkendt som 

selvstændige, ligeværdige individer har jo alle børn og unge. 

Det forsvinder ikke, fordi man har et handikap. Forfatterne har 

igennem hele bogen fokus på, at et bevægelseshandikap bør ses 

som både en styrke og en svaghed, for det er sådan børnene og 

de unge selv oplever det.

 

Denne bog er yderst relevant og har uden tvivl sin berettigelse. 

Der findes utrolig megen faglitteratur, der omhandler livet med 

bevægelseshandikap, men denne bog adskiller sig ved, at børnene 

og de unge rent faktisk er blevet spurgt om, hvordan de oplever 

det. De får dermed en stemme i debatten om, hvordan deres liv 

er. Alle, der arbejder med børn og unge med bevægelseshandikap, 

bør læse denne bog. Giv en stemme til børnene og de unge. Det 

er trods alt dem, det drejer sig om.    ■

at finde kærlighed, få børn, blive set på som ligeværdig og ikke 

være en byrde. Man får mulighed for med-undring over, hvorfor 

der virkelig ikke er stemmer i noget med handicap, hvorfor vi så 

sjældent møder mennesker med synlige handicap – for hvor er 

de gemt henne, og hvorfor i alverden der endnu ikke har været 

et opgør med det ekskluderende syn på gruppen, som er så 

almindeligt, at de fleste ikke engang indser det.

Denne bog er en fornøjelse at læse fra ende til anden. Selvom 

forfatteren undersøger virkelig mange kroge og selv reflekterer 

undervejs, bliver indholdet aldrig forvirrende eller usammen-

hængende. Det hele er elegant skrevet sammen. Den røde tråd 

er let at følge. Sonja Furu formår med “Unormale mennesker” på 

samme tid at levere et stærkt bidrag til handicapdebatten, gøre 

det svære emne hamrende interessant og holde en megafon for 

munden af de mennesker, som kan sætte ord på alt det, “normale 

mennesker” ikke forstår.    ■

LIVET MED BEVÆGELSESHANDIKAP

UNORMALE MENNESKER

Af Emil Falster, Isabella Vagtholm og Hanne Warming

163 sider · Udgivet maj 2022 · Akademisk Forlag

Af Sonja Furu

216 sider · Udgivet juni 2022 · Strandberg Publishing
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At erhverve sig en hjerneskade er livsændrende. Hvad og hvor 

meget der ændrer sig, varierer ganske vist fra person til person, 

men for rigtig mange betyder det at få en skade i hjernen, at 

man bagefter skal leve med funktionsnedsættelser. Det gælder, 

uanset ens alder, erhverv, familieforhold, hudfarve eller religion. 

Alle skal rehabiliteres tilbage til livet og i den proces ofte finde 

anderledes måder at leve det på.

Vi rehabiliterer mennesker, for at de skal kunne komme tilbage 

til et liv, der så meget som muligt ligner det, de kendte. Men 

hvad nu, hvis man ikke har den store livserfaring at trække på? 

Hvad nu, hvis man erhverver sin hjerneskade på et tidspunkt i 

livet, hvor man normalt spurter afsted for at finde sin plads og 

finder ud af, hvem man er, og alt og alle, man kender, fortsætter 

i topfart, mens man selv er sat på pause?

Cirka 1.500 børn og unge oplever årligt, at tilværelsen slår en 

kolbøtte, fordi de får en hjerneskade. Skæbnen rammer dem og 

deres familier hårdt. Børn og unge har en dobbelt udfordring, når 

en hjerneskade indtræffer. Dels er der konsekvenserne af den 

opstået skade i hjernen, dels er hjernen endnu ikke fuldt udviklet. 

Det betyder, at man kan vokse ind i funktionsnedsættelser, som 

ingen har kunnet definere ved skadens opståen.

Børn og unge er ekstraordinært udfordrede. De har præcis de 

samme opgaver og udfordringer i livet som deres jævnaldrende. 

De samme store drømme, ambitioner og forventninger til den 

fremtid, der ligger lige foran dem. Men i modsætning til kamme-

raterne skal de samtidig håndtere hjerneskaden og dens følger. 

De skal altså leve med funktionsnedsættelser og forholde sig til 

at have fået et handicap, samtidig med at de skal udvikle deres 

identitet, skabe sociale relationer, uddanne sig og finde deres 

plads i samfundet. De har behov for særlig opmærksomhed. For 

med en hjerneskade i rygsækken, kan det være endog meget 

vanskeligt.

Hjerneskadeforeningen har i disse år ekstraordinært fokus på 

børn og unge med erhvervet hjerneskade. Vores arbejde med 

målgruppen er forankret i Unge Hjerner, hvor vi hjælper de unge 

med at forstå deres skader, skabe relationer, få gode erfaringer 

og oplevelser med på vejen samt få overblik over uddannelses-

muligheder, så de kan skabe nye drømme og ambitioner.

Unge Hjerner er skabt med et nationalt perspektiv. Vi er allerede i 

gang flere steder i landet og knokler for at nå endnu længere ud, 

end vi er nået i dag, for målet er, at alle ramte unge har adgang 

til Unge Hjerner. Vi håber, at mange kommuner ser fordelene i at 

indgå i et Unge Hjerner-tilbud med os. Liv, der reddes, skal også 

leves. Det gælder for alle. Det gælder i den grad vores børn og 

unge med erhvervet hjerneskade..    ■

BØRN OG UNGE - BEHOV FOR ET SÆRSKILT FOKUS

Kender du til et barn eller en ung, som kunne have glæde 

af vores tilbud, så tøv ikke med at kontakte vores unge- 

og udviklingschef, Stine P. Harbech på ✆ 9282 4004. 

Kontakt også Stine, hvis du sidder i en kommune, som 

ansat eller lokalpolitiker og ønsker at høre om Unge 

Hjerner, og hvad det vil betyde for jer at samarbejde 

med os om målgruppen.
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rejse. Så jeg fik kontakt til en specialist inden for øresygdomme 

og balanceorganer. Han blev meget overrasket, for han kunne 

se, at jeg slet ikke havde nogen balancefunktion i øret. Ingen af 

mine seks buegange virkede. Det havde han aldrig set før. De 

undersøgte mig for alt muligt, også meget sjældne ting, men 

uden at finde andet end en lipom, altså en fedtknude, på den 

ene balancenerve, som slet ikke kunne forklare det. 

De snakkede dengang om, at det kunne være en betændelses-

tilstand, som ville forsvinde med tiden. Så jeg flyttede faktisk 

til Spanien, selvom jeg blev frarådet det. Det var svært og langt 

fra ufarligt at cykle på grund af min balance og det, at jeg ikke 

kunne se noget, når jeg var i fart. Især svigtede balancen, hvis 

jeg blev udmattet, eller pulsen var høj. Jeg kan huske, at jeg 

mange gange var sindssygt bange, når jeg skulle køre ned ad et 

bjerg med 70-80 kilometer i timen. Jeg boede der i et lille halvt 

år, hvor jeg forsøgte, men der skete ingen bedring. 

Hvorfor rejste du hjem fra Spanien?

Jeg fandt ud af, at de måske kunne operere fedtknuden væk, 

men kun hvis jeg havde adresse i Danmark. Så fordi der var en 

lille chance for, at en operation kunne hjælpe, flyttede jeg hjem. 

Det var et skud i tågen. Man vidste ikke rigtigt noget om min 

sygdom, og der fandtes heller ikke noget litteratur om at have 

en lipom på balancenerven. De havde blot en spinkel teori om, 

at den kunne forstyrre nerven og derved signalerne til hjernen, 

og at det derfor kunne have en effekt at fjerne den. 

14 dage inden operationen aflyste kirurgen, for han var ved 

eftertanke nået frem til, at det ikke var det rigtige at gøre. Men 

jeg var så opsat på at cykle på professionelt plan, at jeg fik 

overtalt ham til at gøre det alligevel. Så i marts 2017 blev jeg 

opereret. Set i bakspejlet havde kirurgen ret. De kunne ikke fjerne 

knuden, så de valgte at skære den nerve over, som knuden sad 

i. Teoretisk var der en mulighed for, at den var årsagen til det 

forvrængede signal, men det gjorde ingen forskel, at den blev 

fjernet. Til gengæld har jeg haft kronisk hovedpine lige siden.

Kufferten var så godt som pakket. Forude ventede Spaniens 

bjerge, der var næste skridt på vejen til at kunne leve som pro-

fessionel cykelrytter. Men en sygdom tog nådesløst balancen 

fra ham, så det var umuligt at fortsætte livet ad samme spor. 

Seks år er gået, siden Maltes balance holdt op med at fungere, 

og hans liv ser markant anderledes ud end dengang. Cyklingen 

har dog fortsat den største plads i Maltes tilværelse, men det 

foregår nu midt i stuen i lejligheden lige nord for Limfjorden, hvor 

Hjerneskadeforeningen besøgte ham til en snak om livet før og nu. 

Hvordan så dit liv ud i 2016, altså før du blev syg?

Mit liv så sådan ud, at jeg var blevet meget interesseret i cykling, 

havde talent for det og var stillet en professionel karriere i udsigt. 

Jeg begyndte først som 21-årig, så det var ret nyt. Jeg cyklede 

en lille smule, da jeg var 12-13 år, men mistede interessen igen. 

Da jeg var helt ung, var der en masse andre ting, som fyldte. Min 

familie er super god, men min omgangskreds dengang og det 

miljø, jeg var i, var ikke særligt godt. Så alle mine ungdomsår gik 

med ikke så gode ting. Alt for meget alkohol og alt for lidt enga-

gement i skolen. Det ændrede sig, da jeg blev omkring nitten år. 

Jeg begyndte at læse en HF, og lidt senere kom cyklingen. Det 

viste sig, at jeg var ret god. Jeg var bare også meget let, så jeg 

kunne ikke vinde løb i Danmark. For jo mere man vejer, jo mere 

kan man træde. Det er meget normalt, at danske cykelryttere, 

som er i starten af 20-erne, vejer omkring 70 kilo. Så kan det 

godt være lidt et problem, hvis man kun vejer 58 kilo. Jeg var 

til gengæld ret sikker på at gøre det godt, hvis jeg skulle køre 

opad. Så jeg skulle til Spanien, for der kunne jeg træne i bjerge.

Hvorfor blev livet ikke, som du planlagde?

I sommeren 2016 fik jeg pludselig problemer med balancen. 

Jeg sad en aften og læste. Da jeg rejste mig, havde jeg svært 

ved at stå. Alt hoppede op og ned. Jeg troede, det var, fordi jeg 

var træt, så jeg gik i seng. Men dagen efter var det der stadig, 

og det har det mere eller mindre været siden. Jeg var desperat 

efter at finde ud af, hvad der var galt, for jeg stod jo og skulle 

MALTES DRØM BLEV KNUST
– NU DRØMMER HAN OM AT
HJÆLPE ANDRE TIL ET BEDRE LIV
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Malte Therkildsen stod som 23-årig 
med den ene fod i den professionelle 
cykelverden, da han fra den ene dag 
til den anden fik alvorlige problemer 
med balancen. En sjælden sygdom, 
sandsynligvis i hjernen, væltede ham 
omkuld og knuste hans drømme for 
fremtiden. I dag, seks år senere, er 
Malte tilbage på cyklen. Blot cykler 
han ikke længere for karrieren men for 
at kunne fungere i et liv med kronisk 
hovedpine og for at hjælpe andre.
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Hvordan havde du det bagefter?

De første 2-3 år ville jeg slet ikke acceptere, at jeg hverken 

kunne få svar eller blive bedre. Jeg blev ved med at søge efter 

svar, for man måtte kunne fikse det på en eller anden måde. Man 

kan jo så meget, tænkte jeg. Jeg følte, det hele var uretfærdigt. 

Hvorfor mig? Samtidig tænkte jeg hele tiden på, at jeg skulle 

være professionel cykelrytter. Det var stressende, når nu jeg 

ikke kunne blive rask. Jeg cyklede helt vildt de år. Både fordi jeg 

gerne ville være i form, hvis nu det på mirakuløs vis blev løst, 

men også for at komme væk fra det hele. Når jeg satte mig på 

cyklen, kunne jeg flygte fra det hårde et par timer. Hvad var mit 

alternativ? Drikke mig helt vildt fuld, tage stoffer eller bare falde 

helt sammen. Det var min måde at håndtere det hele.

Gennem 4-5 år mistede jeg dog mere og mere modet, og i flere 

år var jeg helt klart deprimeret. Før havde jeg brugt det meste 

af min tid sammen med folk, der også cyklede. Nu var det miljø 

ikke længere en del af mit liv. Når man pludselig mister et net-

værk, bliver man meget ensom. Jeg mistede også en del andre 

kammerater. Men det værste var ikke det sociale. Det værste 

var at miste min identitet. I årene 2016-2020 havde jeg meget 

svært ved at affinde mig med ikke at kunne blive cykelrytter. 

Det havde været hele min identitet. Alt, hvad jeg ville. Jeg kunne 

ikke se mig selv lave andet. Det er først her de sidste par år, at 

jeg har accepteret det. Nu cykler jeg, fordi det hjælper mod min 

hovedpine, og jeg får det bedre. Jeg har fået lagt håbet om kunne 

vende tilbage bag mig.

Har du fortrudt, at du insisterede på at blive opereret trods 

advarslerne?

Jeg har nok fortrudt lidt, men det er jo nemt at sige bagefter. 

Havde jeg ikke gjort det, ville jeg også have fortrudt. Dengang 

så jeg ikke andre veje. Det var en chance. Jeg har udviklet mig 

meget som person siden dengang, så jeg føler, det har givet mig 

noget andet. Det er jo ikke kun negativt, når man ændrer sig. 

Jeg havde ikke været den samme person i dag, hvis alt det ikke 

var sket. Men ja, det var nogle slemme måneder. Faktisk blev 

jeg opereret igen ti dage efter, for der var et hul i kraniet, som 

de ikke havde fået lukket ordentligt. Jeg troede, jeg var forkølet, 

men det var hjernevæske, der flød ud gennem næsen.

Hvordan har du det fysisk i dag?

Det er faktisk stadig slemt. Min hovedpine er kronisk, det samme 

er mine balance- og synsproblemer. Det at stå og gå på gulvet 

er, som når du står på et balancebræt. Du skal koncentrere dig 
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for at opretholde balancen. Den nerve, som stabiliserer synet, 

er også påvirket af, at balancenerverne ikke fungerer. Som et 

kamera, hvor linsen er i stykker. Når jeg tager et skridt, kommer 

en vibration, så det for mig ser ud, som om alle omgivelserne 

bevæger sig. Hvis jeg går udenfor, kigger jeg altid ned i jorden, 

for hvis jeg kigger op, bevæger tingene sig også opad, og det 

er sværere at holde balancen. Hvis jeg sidder helt stille, er der 

ikke noget. Der er egentlig ikke sket de store ændringer siden 

den dag i 2016. Men det er blevet lidt nemmere at leve med. 

Man lærer jo at kompensere for noget og vænner sig til resten.

Nogle dage er værre end andre. Tre-fire gange om året får jeg 

målt min balancefunktion. Jeg har måske i alt taget 30 målinger. 

Hver gang svinger funktionen mærkeligt nok på de forskellige 

nerver. Nogle gange bliver de målt til at virke 5 %, andre gange 

20 %, andre gange overhovedet ikke. Det skifter også, hvilke 

der virker. Nogle få gange har en enkelt af dem været tæt på 

at være normal. Der er ikke rigtigt nogen, der ved, hvorfor. Men 

lægerne tror, at det kan være forklaringen på, at hjernen ikke kan 

finde ud af at kompensere ordentligt. Hvis det var stabilt, som 

det oftest er med sådan nogle sygdomme, ville hjernen finde ud 

af det på andre måder. Men her kommer der forskellige signaler 

hele tiden. Jeg har også for højt tryk i hjernen, når jeg ligger ned.

Mine dage er sindssygt forskellige. Der er altid en lille smule 

hovedpine i baggrunden. På en skala fra 1-10 ligger den konstant 

på 1-2. Nogle gange bliver den voldsomt forværret, uden at jeg 

ved hvorfor. I perioder er det specielt om natten, jeg vågner og 

har ekstremt ondt. Også i perioder, hvor jeg ikke kan træne, blus-

ser det hele op. Jeg har haft et længere corona-forløb, og det har 

været et godt eksempel på, hvor slemt det kan blive. Cyklingen 

har dog en markant effekt på hovedpinen. Jo mere, des bedre, 

lader det til. 25 timer er bedre end 20 timer. 20 er bedre end 

15. Hvis jeg træner meget, får jeg det kun yderst sjældent så 

dårligt, at jeg slet ingenting kan. Hovedpinen er nok den primære 

årsag til, at jeg træner så meget. Men det giver også fællesskab, 

for jeg cykler online.

Hvordan ser dit unge-liv ud?

Før cyklingen levede jeg et rimeligt normalt unge-liv med fester 

og den slags, men den slags stopper, når man skal op at cykle 

næste dag. Så det har passet mig fint, at der ikke var mere af 

det. Jeg har på en måde følt, at det havde jeg gjort nok. Måske 

endda for meget. Men det ændrer ikke på, at jeg mangler det 

sociale i at gå ud i byen og møde mennesker. Den del savner jeg. 

Det kan være svært at møde nye mennesker. Men det kan også 

være svært at være sammen med dem, man kender, fordi det 

altid handler om at skulle ud at hygge sig, og hvis ikke man kan 

det … Som regel er det nu okay for mig at være sammen med 

mennesker. Men jeg skal planlægge meget. Virkelig. Alt skal 

struktureres, ellers rammer det hårdt.

De fleste tænker ikke så meget over almindelige dagligdags ting 

som at gå en tur. Sådan noget er lige pludselig et problem, når 

man kun har en bestemt mængde energi. Min hjerne kan brænde 

helt sammen over sådan noget som at skulle handle. Det var 

modbydeligt svært. En masse små ting bliver et problem. Man 

har jo heller ikke overskud til andre mennesker, hvis man er helt 

brændt sammen. Tidligt hjem og tidligt i seng, for ellers kan man 

ikke noget dagen efter. Hele tiden skal man forsøge at være et 

skridt foran. Det er helt tiden forvaltning, prioritering – man skal 

virkelig tænke over det. Det er svært at leve et helt almindeligt liv.

Hvordan har det hele ændret dig som person?

Inden jeg blev syg, var jeg ret ubekymret og helt sikkert ikke 

så empatisk, som jeg er nu. Men siden årene, hvor jeg var helt 

nede, er jeg begyndt at se anderledes på tingene. Jeg føler mig 

overordnet set meget taknemmelig og ved, at det kunne være 

meget, meget værre. Jeg har set mange triste skæbner, blandt 

andet på Rigshospitalet. Så jeg føler mig priviligeret over de 

ting, jeg stadig kan, og over de mennesker, jeg har omkring mig. 

Jeg synes faktisk, det har været en gave. Jeg vil ikke være den, 

jeg var før. Jeg vil være den, jeg er nu. Jeg er glad for den måde, 

jeg ser tingene på. Jeg er meget mere engageret i personlige 

relationer og andre mennesker og forsøger at hjælpe, hvor jeg 

kan. Det betyder meget for mig. Jeg er mere balanceret og føler 

en helt anden ro.
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Hvordan ser du på det liv, du har i dag?

På en skala fra 1 til 10 vil jeg sige 9. Det kan ikke være meget 

bedre. Jeg har det godt, det synes jeg altså. Det er ikke, fordi det 

er let. Overhovedet ikke. Det er virkelig galt til tider. Når hoved-

pinen er værst, tænker jeg bestemt ikke, at det er noget, jeg har 

vænnet mig til. Jeg har ikke super mange venner, men dem, der 

er, er virkelig tætte. Dem sætter jeg stor pris på, og jeg har ikke 

behov for flere. Jeg er også blevet bedre til at sætte ord på. Det 

kan være svært at forstå det, når jeg udadtil ser frisk ud. Jeg 

har venner, hvor jeg har haft fornemmelsen af, at de syntes, jeg 

måtte tage mig sammen. Og familie, som ikke har kunnet forstå, 

hvorfor jeg kunne nogle ting, men ikke andre. Hvorfor kunne jeg 

cykle og så ikke overskue noget andet? Det har ændret sig meget 

de sidste år. Mange folk kan godt forstå tingene, hvis man taler 

om det. De tætteste, familie og venner, de forstår det meste nu.

Hvordan fandt du på samle penge ind til Hjerneskadeforeningen 

ved at cykle?

Jeg havde tænkt i nogle måneder, at jeg gerne ville gøre en for-

skel for andre, og blandt andet snakket med en præst i Kirkens 

Korshær om mulighederne. Så læste jeg om Hjerneskadefor-

eningen, og så kom det til mig. Det gav super god mening, for 

jeg havde følt i nogen tid, at det ikke længere var nok for mig 

at cykle, fordi det gavnede mig selv. Det var nemt at relatere 

til foreningens medlemmer. Jeg har ikke mødt andre specifikt 

med den her sygdom, men uanset om det er en blodprop eller 

andre problemer med hjernen, er det jo meget af det samme, 

det indebærer for personerne og deres liv og pårørende. Det 

fører ofte til mange af de samme problematikker. Jeg kan i den 

grad identificere mig med meget af foreningens arbejde og de 

personlige fortællinger, I deler. Mine problematikker har ikke 

samme årsag, men de ligner andres.

Hvordan forestiller du dig din fremtid ser ud?

Når vi snakker fremtid, føler jeg et behov for at hjælpe, hvor jeg 

kan, og se, om jeg kan gøre en forskel. Man kan hurtigt miste 

meningen med livet, når man ikke har en almindelig hverdag og 

et almindeligt job,. Nu har jeg fundet mig til rette med tanken, 

at jeg ikke skal være professionel atlet, men så vil jeg gerne lave 

noget, som giver mening. Lige nu er jeg meget glad for det her 

projekt med Hjerneskadeforeningen. Det giver mig virkelig meget, 

at jeg måske kan gøre en forskel for andre, som har lignende 

problemer. Det betyder meget.

Så vil jeg gerne have en kæreste en dag, men det bliver så nok 

på bekostning af noget andet. Jeg havde en kæreste et par år, 

efter jeg blev syg. Der var simpelthen ikke plads til det hele. At 

være sammen med hende, passe mine studier, bruge tid med 

vennerne, træne. Så jeg måtte nedprioritere vennerne lidt og 

satte faktisk studiet på pause på et tidspunkt. Det kommer selv-

følgelig an på, hvilken person man møder. Er det en, der vil lave 

noget sammen konstant, eller en, der måske selv har en masse 

andet i sit liv. Uanset med hvem, vil det kræve energi at være i 

et forhold, og der vil være et eller andet, jeg så ikke har plads til. 

I forhold til min sygdom er det måske en fordel, at jeg er lidt 

et mysterium, for der er mange læger, der er interesserede og 

forsøger at finde svar. Indtil nu er ingen dog blevet klogere. Jeg 

ved, at nogen arbejder på at udvikle et falsk balanceimplantat, 

men det ligger langt ude i fremtiden. Der har været snak om 

førtidspension, men nu er der også tale om, at det giver mere 

mening med fleksjob. Det synes jeg også selv, for jeg laver trods 

alt en del. Jeg har uddannet mig inden for sportsfysiologi, – er-

næring og -psykologi, og jeg har et lille firma, hvor jeg rådgiver 

og træner atleter. Det er ikke et otte til fire-job, men jeg er i 

gang og bruger min uddannelse og erfaring på en god måde.    ■
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MALTE CYKLER 230.000 KM

FOR MENNESKER MED HJERNESKADE

230.000 mennesker i Danmark anslås at leve med en erhver-

vet hjerneskade. Malte vil cykle en kilometer for hver eneste 

– uanset årsagen til skaden. På sin vej mod mange kilometer 

samler Malte ind til Hjerneskadeforeningen. 230.000 kroner 

er målet. Læs mere på bagsiden og på hjemmesiden.

VIRKSOMHEDER, SOM STØTTER

MALTE UNDER INDSAMLINGEN

Allerede nu har en række virksomheder valgt at støtte Malte 

med blandt andet ernæring og udstyr for at hjælpe ham 

med at nå målet. Tak til Maltes sponsorer:

Garmin

ATNU Sports Nutrition

Canyon

Sports Pharma

Biosym
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Først lidt om, hvad BrainCamp er. På campen er plads til cirka 

30 unge personer, som alle har en erhvervet hjerneskade. Der 

er mulighed for ledsager. Et overskueligt antal, men alligevel 

overvældende første gang. Jeg kan huske, at jeg fik at vide, at 

jeg skulle være hurtig, når billetterne blev frigivet. BrainCamp 

er populær, og folk kommer fra nær og fjern. Der er mange 

gengangere fra år til år, men frygt ej; hvis du er ny, bliver du ac-

cepteret og lynhurtigt en del af gruppen. Jeg havde selv mange 

bekymringer første gang: “Hvad nu, hvis jeg ikke kan holde til det 

rent energimæssigt? Hvad nu, hvis de ikke kan lide mig? Bliver 

jeg accepteret?”. Det skal nok gå. Det er ikke så skræmmende, 

selvom aldersspændet virker stort. Aldersgrænserne er fra 15 

til 35 år, så selvom der kan være 20 års forskel på deltagerne, 

er det primært unge, campen er for.

MIN FØRSTE BRAINCAMP

Året hed 2021, da jeg deltog i campen for første gang. Jeg var små 

17 år og havde en hjerneskade, der var lige knap et år gammel. 

Det var første gang, jeg var til et så stort socialt arrangement 

siden skaden. Jeg havde læst om campen i en flyer, da jeg var 

til neuropsykologisk udredning på Vejlefjord Rehabilitering. 

Personalet var heldigvis vant til nye deltagere, og så snart jeg 

var ankommet, forsvandt alle mine bekymringer. Vi havde alle 

hver vores hotelværelse, vi kunne hvile på, og der var indlagt 

en masse pauser imellem aktiviteterne. 

Jeg vidste, at jeg var blandt ”mit folk”, da jeg mødte alle de andre 

deltagere. For selvom vi ikke havde helt vildt meget tilfælles, var 

der alligevel en rød tråd, som knyttede os sammen. Vi var alle 

hjerneskadede på en eller anden vis. Vi kunne spejle os i hinan-

den samt reflektere over vores forskelligheder. På BrainCamp 

er der ingen tabuer. Jeg lærte en masse måder at håndtere mit 

nye liv på. Jeg var på mit første år med en hjerneskade og i en 

læringsfase, som indledte min lange vej til accepten af, at det 

er sådan jeg er, og det er okay. BrainCamp er ikke kun tre dage 

med samvær og tilrettelagte aktiviteter, som alle kan være med 

i. Det er noget, der rykker sindet og styrker en i lang tid efter. Det 

samler os unge hjerneskadede 

på en næsten spirituel måde. Vi 

deltagere sætter dagsformen.

FORSKELLIGHED

– MEN SAMMENHOLD

Vi deltagere er 30 forskellige men-

nesker, der er vokset op på 30 for-

skellige måder i forskellige dele 

af landet. Nogle har været i store 

uheld, nogle i mindre, og nogle er 

bare gået fra at være sunde og ra-

ske til pludselig at være hjerneska-

dede på grund af stroke, hjertestop 
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Med sommeren kom BrainCamp på VejleFjord. Min personlige favorittid på året.
I år var det anden gang, jeg skulle med, og fjerde gang, campen blev afholdt. Dette skriv handler om 

mine personlige tanker og er samtidig en livereportage fra BrainCamp 2022.



33

BRAINCAMP DAG 1

Folk kommer trissende, efterhånden som campen starter. Det er 

virkelig rart at møde nogle velkendte ansigter og at have følelsen 

af, at man kan være med til at byde nytilkomne velkommen i de 

skønne omgivelser. Man kan virkelig mærke, at hyggen er startet. 

Omkring de runde borde er en høj summen af snak. Personligt må 

jeg trække mig lidt på grund af min lysfølsomhed. Jeg er sikker 

på, at det er skønt for de andre at hilse på og gøre ved. Der bliver 

afholdt lege, konkurrencer og spil. Så får vi serveret aftensmad, 

hvor der selvfølgelig er taget hensyn til vores forskellige spise-

vaner. Endnu et thumbs-up til værterne. 

Efterhånden som aftenen går, slutter også det skemalagte 

program. De, der har brug for det, går på værelserne og hviler 

sig ovenpå dagen. Resten samler sig ved et bord på hotellet, 

nyder udsigten og snakker. Det skaber god stemning og en god 

følelse indeni at vide, at vi ikke kun snakker sammen på grund 

af diverse aktiviteter, vi laver. Vi er sammen af egen interesse 

og fri vilje. At vejret viser sig fra den skønne side, kan man heller 

ikke klage over.

BRAINCAMP DAG 2

Efter en kort solo morgenmad på værelserne mødes vi alle 

tidligt næste morgen klokken 7. Vi skal i Vejlefjord-hotellets 

famøse spa. Tre timer med afslapning i form af diverse saunaer, 

terapeutiske bassiner og lækre omgivelser. Selvom det egentlig 

skal virke afslappende, kræver det utroligt meget energi, så vi 
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tager alle en pause efter omklædning. Vi har brændt næsten 

al vores energi af, så hotellets store brunch skal der til. Dagen 

er forholdsvis regnfuld, men alle deltagere er max på og klarer 

resten af dagens aktiviteter med et stort smil.

Efter et kort hvil starter vi med at varme op med Kin-Ball, som 

både er en form for teambuilding og en måde at få gang i latter-

musklerne – og vi bliver varmet godt op. Vi bliver delt op i mindre 

hold og tager på skift rundt mellem spændende aktiviteter som 

bueskydning, klatring og luftgevær. Imellem aktiviteterne er mas-

ser af snack. Om aftenen holder vi festmiddag med Hawaii-tema. 

Snakken går. Efter al den teambuilding kender alle hinanden lidt 

bedre end i går. Bagefter er der et bræt vi kan slå søm i. Regn-

vejret bidrager bare til stemningen. Med røgen fra det bål der 

er opstillet, fuglesang, og roen i at være i nærheden af havet, 

er øjeblikket oplagt til eftertænksomhed og hvil. 

DAG 3

Sidstedagen er kort. Man mærker i luften, at det snart er tid til 

farvel. Vi mødes ved badebroen, hvor der er stillet en sauna op. 

Fjorddyp og sauna – en luksus! Vandet har en dejlig temperatur, 

og der er hældt nogle dufte i saunaen for rigtigt at skabe en 

sommerstemning. Vi hygger og griner helt op til brunchtid. Der 

bliver serveret tiltrængt kaffe, imens vi ser på de billeder, der er 

taget i løbet af weekenden. Det liver de fleste lidt op. Så spiser 

vi, tager den sidste snak og siger farvel for denne gang.

eller andet. På trods af forskellige politiske holdninger, etniske 

baggrunde, livserfaringer, om mor eller far er med, eller om det 

er din første gang, er du accepteret. Vi forstår godt, du har brug 

for en pause. Vi har verdens stærkeste sammenhold. Vi er en 

familie, og når du kommer til Brain Camp er du en del af familien. 

For vi har én ting til fælles: Vi er hjerneskadede, og vi er ikke 

bange for at vise det.

BRAINCAMP 2022 – REPORTAGE
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” I har en evne til at passe på hinanden. Den 
omsorg skal I være stolte af. Det er så rart at se 
for os. Tak for jeres dårlige jokes, vittigheder 
og skæve kommentarer. Det giver en helt vildt 
vigtig stemning.

Henriette Grauslund, afdelingsleder
på Ny Fjordbo, til alle Brain Campere.

DAGENE EFTER MED DEN TRÆTHED, DER FØLGER

Nu er BrainCamp slut. Jeg har brug for en lur, der varer en uge. 

Forstå mig ret. Det er megafedt at være sammen med andre 

hjerneskadede, men det tærer på hjernen og kræfterne. Der er 

heldigvis ret mange indlagte pauser i programmet, så jeg lige 

akkurat kan hænge sammen, mens campen står på, men efter-

følgende er jeg helt færdig. Så skal du med til BrainCamp, er mit 

råd: Tag et par dages fri til at hvile og være dig selv bagefter. 

Tak for nu, BrainCamp. Jeg håber at se dig igen næste år.    ■
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FOTOUDSTILLINGEN
“UNGE HJERNER”
PÅ ÅRETS FOLKEMØDE
Portrætserien UNGE HJERNER” havde premiere på årets 

folkemøde på Bornholm. Du kan på vores hjemmeside 

se både fotos og videoklip med portrætter af 9 af vores 

Unge Hjerner: www.hjerneskadet.dk/unge-hjerner/

portraetter/

Portrætterne indgår i en vandrerudstilling. Kontakt 

unge- og udviklingschef Stine Harbech, hvis du kender 

til et sted, som gerne vil låne udstillingen.

Unge Hjerner er Hjerneskadeforeningens tilbud til alle 

mellem 15 og 35 år, som har en erhvervet hjerneskade 

og ønsker et fællesskab med andre, der er i en lignende 

situation. Tilbuddet er en kombination af socialt samvær, 

erfaringsudveksling og undervisning. I Unge Hjerner er der 

hygge og sjov, mulighed for at dele sine tanker og oplevel-

ser og mulighed for at lære at forstå sin hjerneskade og få 

redskaber til at håndtere sin hverdag. 

Fysisk mødes Unge Hjerner i København på Center for 

Hjerneskade, i Odense på Bjerggårdshaven og i Esbjerg. 

Derudover er der online Zoom-møder tirsdage i ulige uger. 

Alle Unge Hjerner, uanset hvor i landet man bor, må melde 

sig til både online og fysiske møder. Derudover har Unge 

Hjerner årligt BrainCamp og uhWeekend. Der kan også 

komme andre ture og  aktiviteter.

Lær mere her: www.hjerneskadet.dk/unge-hjerner/

UNGE HJERNER

ODENSE OG ESBJERG
Som de to første kommuner i landet har Odense og Esbjerg et sam-

arbejde med Hjerneskadeforeningen om Unge Hjerner. Det fynske 

initiativ åbnede første gang dørene i juli måned, hvor seks unge 

dukkede op (se fotos). Gruppen mødes på Bjerggårdshaven 31-33. 

5240 Odense NØ. Alle Unge Hjerner er velkomne i Odense. Kontakt: 

Hanne Meldgaard Gregersen ✆ 3071 0822. I Esbjerg er detaljerne 

endnu ikke på plads. Vi opdaterer på vores hjemmeside, så snart de er.
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Hydrofamilien er Danmarks stør-
ste netværk af hydrocephalus-
interesserede (ramte, pårørende 
og professionelle).

Forum for Hjerneskaderamte Seniorer 
er Hjerneskadeforeningens netværk 
for ramte, som er fyldt 60 år.

KONTAKTINFO FYR:

Dorthe Kristensen 
kristensendkk@gmail.com
✆ 5223 2822

Ellen Skov 
ellenandreasen@hotmail.com
✆ 6014 3849

forum for yngre ramte

Forum for Yngre Ramte er Hjer-
neskadeforeningens netværk for 
hjerneskaderamte i den erhvervs-
aktive alder.

Alle mennesker har brug for kontakt til nogen, der forstår, hvad man går 
igennem. Omstændigheder i livet kan gøre, at den forståelse kun findes hos 
mennesker, der har været i en situation, der ligner ens egen. I Hjerneskade-
foreningens netværksgrupper får du adgang til en enorm videns- og erfa-
ringsbank. I vores online netværk på Facebook får du daglig sparring med 

andre, som genkender det, du beskriver, som svarer på det, du spørger om, 
og som i det hele taget følger med, når du har brug for at læsse af. 

KONTAKTINFO HYDRO:

Hanna Frellesen (mor til HC-ramt)
hannafrellesen@hotmail.com
✆ 3071 1604

Pernille Mikkelsen
(voksen datter til HC-ramt)
pernille-horsens@hotmail.com
✆ 3086 4814

Andrea Skaksen (ung med HC)
andreakoefoed@gmail.com
✆ 2649 9190

Jesper Buur Mikkelsen (IIH-ramt)
jesper@hydrofamilie.dk
✆  2044 0835

KONTAKTINFO FOSS:

Marie Klintorp
marie.klintorp@hjerneskadeforeningen.dk
✆ 2988 2502

HYDROFAMILIE

PÅRØRENDENETVÆRK

Tilmeld dig: www.hjerneskadet.dk/hjer-

neskadeforeningen/medlemstilbud/

online-netvaerk/paaroerendenetvaerk/

UNGE HJERNER

Unge Hjerner er Hjerneskadefor-

eningens ungenetværk for hjerne-

skaderamte mellem 15 og 35 år. 

Tilbuddet er en kombination af so-

cialt samvær, erfaringsudveksling 

og undervisning. Gruppen mødes 

fast i København, Odense og Esbjerg 

og ellers online (Zoom). www.hjer-

neskadet.dk/unge-hjerner/

Kontakt:

Stine Harbech

stine@ungehjerner.dk 

✆ 9282 4004.

NYT NETVÆRK FOR YNGRE KVINDER (18-40 ÅR)

MED ERHVERVET HJERNESKADE
Kom med i vores kvindenetværk, hvor vi støtter hinanden og udveksler erfaringer. 

Vi begynder med online møder, men vil over tid oprette grupper rundt om i landet, 

så det bliver muligt at mødes. Tilmeld dig netværket, så bliver du inviteret med til 

møderne: hjerneskadet.dk/ kvindenetvaerk/
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KONTAKTPERSONER UNGE PÅRØRENDE

Du er velkommen til at skrive eller ringe til en af vores fri-

villige kontaktpersoner, hvis du har brug for at snakke med 

nogen om, hvordan det er at være ung, når ens far eller mor 

har fået en hjerneskade.

Iben Nørgaard Molbæk (20 år)

Iben var 8 år, da hendes mor i 2009 blev ramt af to blodprop-

per i hjernen. Iben arbejder som vikar på en skole.

Mail: ibennmol@gmail.com

✆ 6080 1308 (fanges bedst 14.00-18.00 tirsdage og ons-

dage. Du er også velkommen til at sende en sms, så finder 

vi sammen et tidspunkt, der passer) 

Nikita Fjorback (22 år) 

Nikita var 19 år, da hendes far blev ramt af en blodprop i 

hjernen. Nikita studerer i Aalborg.

Mail: nikita.fjorback@yahoo.dk

✆ 2890 0912 (ring i weekend eller efter 16.30 på hverdage) 

Kamilla Kielsgaard (32 år) 

Kamilla var 19 år, da hendes far fik en hjerneblødning. Kamilla 

bor på Fyn og er uddannet audiologopæd.

Mail: kamillakielsgaard@gmail.com (send sms eller læg be-

sked, så finder vi et passende tidspunkt sammen)

Messenger: www.facebook.com/kamilla.kielsgaard 

Sofie Detlefsen (23 år) 

Sofie var 12 år, da hendes far kom ud for en ulykke og blev 

hjerneskadet. Sofie studerer i Odense.

✆ 4222 9077 (send sms eller læg besked, så finder vi et 

passende tidspunkt sammen) 

Find gruppen på Facebook,
anmod om medlemskab,
svar på spørgsmålene

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/…

Forum for senhjerneskadede seniorer (60+ år)

/foss60/ 

Forum for yngre ramte

/forumforyngreramte/

Hjerneskadeforeningen (for alle)

/hjerneskadeforeningen/

Hydrofamilie

/hydrofamilie

Samtalerum for børnefamilier

/familielivoghjerneskade/ 

Samtalerum for os der er/var gift

eller samlevende med en hjerneskade

/partnertilenhjerneskadet/ 

Samtalerum for os med afasi og sprogvanskeligheder

/osmedafasi

Samtalerum for pårørende

til børn og unge med hjerneskade

/paarorendetilbornogungemederhvervethjerneskade/

Unge Hjerner

/ungehjerner 

Samtalerum for unge (13-30 år)

med en hjerneskadet bror eller søster

/ungmedenhjerneskadetbrorellersoester/

Samtalerum for unge (13-35 år)

med en hjerneskadet forælder

/ungmedhjerneskadetfarellermor/

Samtalerum for voksne børn af en hjerneskadet forælder

/voksenmedenhjerneskadetfarellermor/

Pårørende PenneVEN

PenneVEN-netværket er et tilbud til dig som pårørende om 
at få en nær og personlig kontakt med en anden pårørende, 
som du kan dele stort og småt med.

Info om ansøgning: hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/
medlemstilbud/paaroerende-penneven/

KONTAKTINFO PENNEVEN:
Nina Munch
nina@hjerneskadeforeningen.dk
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EN GOD OVERGANG TIL VOKSENLIVET

For unge med handicap og deres forældre kan det være forbun-

det med bekymring og usikkerhed, når den unge fylder 18 år og 

overgår til voksenbestemmelserne i Serviceloven. Kommunerne 

er forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet og skal 

begynde forberedelsen, når den unge fylder 16 år. I overgangs-

perioden fra 16 til 18 år skal kommunen tage stilling til:

1) behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen

2) uddannelse

3) beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag

4) boligforhold

5) sociale forhold

6) øvrige relevante forhold

Overgangen fra ung til voksen betyder flere ansigter og sagsbe-

handlere. Det kan derfor være en god idé i overgangsperioden 

(16 til 18 år), at sagsbehandlere og andre involverede samles til 

fælles møde, hvor sagsbehandlingen bliver afstemt og koordine-

ret. Som ung skal du være opmærksom på at dine forældre ikke 

længere automatisk bliver involveret i din sag med kommunen, 

og det er derfor vigtigt, at du giver tilladelse til dette, hvis du 

ønsker, at de fortsat skal være det.

STØTTEMULIGHEDER I FORBINDELSE

MED UDDANNELSE OG FORSØRGELSE 

· På alle SU-berettigede videregående uddannelser kan du søge 

om handicaptillæg, når du på grund af dit handicap ikke kan 

varetage et studiejob.

· Du kan søge om støtte på dit uddannelsessted til fx hjælpe-

midler, praktisk hjælp eller specialpædagogisk hjælp.

· Du kan være berettiget til en særligt tilrettelagt ungdomsud-

dannelse (STU), som tager hensyn til dig og dit behov (STU).

· Hvis du ikke har et forsørgelsesgrundlag (SU), kan du søge 

om uddannelseshjælp. Vær dog opmærksom på, at du ikke må 

have mere end 10.000 i formue.

· Hvis du har svære begrænsninger i din arbejdsevne, kan du 

være målgruppen for revalidering. 

· Hvis din arbejdsevne viser sig at være varigt og væsentligt 

nedsat, kan du søge om fleksjob, hvor vil din skånebehov blive 

tilgodeset.

· Hvis du har komplekse problemer som gør, at du er i risiko for 

at komme på førtidspension, kan du få tilbudt et ressourcefor-

løb. Et forløb kan vare mellem 1 til 5 år og bestå af forskellige 

indsatser, der kan hjælpe dig nærmere arbejdsmarkedet eller 

uddannelse.

· Som hovedregel kan personer under 40 år kun få en førtidspen-

sion, hvis det dokumenteres, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

ØVRIGE STØTTEMULIGHEDER

· Du har mulighed for at søge bostøtte. Det kan fx være støtte 

til at få struktur på din hverdag og støtte til at klare daglige 

gøremål.

· Hvis dit handicap stiller særlige krav til boligen, når du skal 

flytte hjemmefra, kan du i visse tilfælde få hjælp til at få en 

lejebolig, ligesom du kan få støtte til at foretage nødvendige 

ændringer i boligen.

· Hvis du tidligere har haft tilknyttet en kontaktperson, som 

har hjulpet dig i skolen eller i forhold til venner og familie, vil 

det i nogle tilfælde være muligt at bevare sådan en ordning 

indtil du fylder 23 år (efterværn).

· Hvis du har personlig og praktisk hjælp (rengøring og personlig 

pleje og ledsagelse), kan dette også bevilges, efter du er fyldt 

18 år.

· Regler for hjælpemidler og forbrugsgoder er de samme for 

voksne som for børn.

· Som ung har du mulighed for at få støtte til kørekort samt særlig 

indretning af bil, hvis du opfylder betingelserne herfor.    ■

LOVGIVNINGEN

§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betyde-

lig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager 

hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedel-

sen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for 

unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp 

efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og 

varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller 

indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen 

skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå 

i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen 

skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte 

tilfælde tilsiger. Stk. 2. I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå 

overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge: 1) 

Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsæt-

telsen eller lidelsen. 2) Uddannelse. 3) Beskæftigelse og 

forsørgelsesgrundlag. 4) Boligforhold. 5) Sociale forhold. 

6) Øvrige relevante forhold. Stk. 3. Forberedelsen af over-

gangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kom-

munalbestyrelsen kan træffe afgørelse om den fremtidige 

hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, 

umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.

RÅDGIVNING



45LEGATER

ZANGGER-LEGAT
Som medlem af Hjerneskadeforeningen har du mulighed 

for at søge et legat hos os takket være Zangger Fonden, 

som har givet os en bevilling til at uddele legater til vores 

medlemmer. Du kan fortrinsvis søge om støtte til psykolog-

behandling eller anden aflastning. Beløbet, du søger om, 

kan enten være hele beløbet eller et tilskud. Der uddeles 

typisk støtte i størrelsesordenen 5.000—10.000 kroner. 

BETINGELSER FOR AT SØGE LEGAT

HOS HJERNESKADEFORENINGEN 

• Du kan tidligst søge tilskud/økonomisk støtte efter 1 års 

betalt medlemskab af Hjerneskadeforeningen. 

• Du kan i udgangspunktet kun få tildelt støtte to gange 

fra Zangger Fondens bevilling. 

• Du kan ikke få tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, 

der er omfattet af offentlig forpligtelse. Søg først din 

kommune. Får du afslag, bedes du vedlægge/vedhæfte 

dette i din ansøgning. 

• Du skal begrunde din ansøgning (for eksempel er dårlig 

økonomi ikke en tilstrækkelig begrundelse). 

• Du kan kun søge til reelle merudgifter, det vil sige ikke 

til kost, lommepenge og lignende. 

• Du kan ikke få støtte til et forløb, du allerede har haft 

eller er gået i gang med. 

• Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud/økonomisk 

støtte fra anden side, idet der fra Zangger Fonden ikke må 

støttes med et større beløb end de faktiske merudgifter. 

SEND EN BEGRUNDET ANSØGNING TIL DIN

LOKALFORMAND. ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE: 

• kort beskrivelse af sygdom og forløb efter hjerneskaden 

• hvad du søger støtte til, og hvordan det vil aflaste dig 

• hvilket beløb du søger om 

• kort om dine økonomiske forhold 

• om du tidligere har fået støtte fra Hjerneskadeforeningen 

• din kontaktinfo og dit medlemsnummer 

• kopi af afslag fra din kommune om støtte 

• kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT 

• budget, hvor det fremgår, om beløbet dækker det ansøgte 

helt eller delvist 

• eventuelt andre relevante bilag. 

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det 

betyder, at du ikke skal betale skat af et tildelt legat.

Holberg Fenger Invest-legatets formål er at støtte nogle af 

de ting, som ellers kan være uden for rækkevidde, når en i 

familien har fået en hjerneskade. Vi støtter med beløb op 

til 10.000 kroner.

Holberg Fenger Invest-legatet kan fortrinsvist søges til:

• ferierejser (aflastningsferie)

• oplevelser

• opstart af hobbies

• anskaffelse af kæledyr

• etablering af fælles fritidsaktiviteter (for eksempel fisketure

og billedkunst).

SÅDAN ER VORES BETINGELSER

– Du kan tidligst søge legatet efter 1 års betalt medlemskab 

af Hjerneskadeforeningen.

– Du skal begrunde din ansøgning.

– Du kan ikke få støtte til aktiviteter eller andet, der allerede 

er afholdt eller bestilt.

– At du ikke kan få støtte til det ansøgte fra det offentlige 

system.

– At du ikke selv er i stand til at betale for det ansøgte.

Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud eller økonomisk 

støtte til samme formål fra anden side, idet vi ikke må støtte 

med et større beløb end de faktiske udgifter.

SÅDAN SØGER DU LEGATET

Send en begrundet ansøgning til Hjerneskadeforeningens 

direktør, Morten Lorenzen, på morten@hjerneskadeforenin-

gen.dk, som også kan svare på evt. spørgsmål.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:

– en kort beskrivelse af sygdom og forløb, efter hjerneskaden 

er konstateret

– en kort beskrivelse af, hvad legatet skal anvendes til – 

gerne med dokumentation om pris

– en kort beskrivelse af din/jeres økonomiske forhold

– information om du tidligere har modtaget økonomisk støtte 

fra Hjerneskadeforeningen

– dine kontaktinfo og medlemsnummer

– et budget, hvoraf det fremgår, om beløbet dækker det, der 

søges om, helt eller delvist

– eventuelt andet relevant materiale

HOLBERG FENGER
INVEST-LEGATET
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Få mere 
at vide

Region Midtjyllands  
tilbud til voksne med  
erhvervet hjerneskade

· Dagtilbud, døgntilbud og  
rehabiliteringsforløb

· Rådgivning, supervision og  
læringsforløb til fagprofessionelle 
indenfor hjerneskadeområdet

soh.rm.dk

Specialområde  
Hjerneskade

Engtoften 5A
DK-8260 Viby J
Tlf.: 7847 7400

soh@ps.rm.dk 
www.soh.rm.dk

Find os også på:

 

Kongevejen 256 • 2830 Virum • Tlf. 4511 5100 
hjernecenter@regionh.dk • www.hjerneskadecentervirum.dk

Hjerneskadecenter Virum tilbyder højt specialiseret, 
tværfaglig neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet 
hjerneskade. Målgruppen er børn og unge op til 25 år, der har 

pådraget sig en hjerneskade efter ulykke eller sygdom.

Vi arbejder helhedsorienteret omkring barnet/den unge og 
yder også støtte til forældre, søskende og øvrige pårørende, 

afhængig af deres individuelle behov.

Aulum, Aarhus, Odense, København, Aalborg

Tlf. 97 87 58 00
boel-akupunktur.com

Kontakt os for at høre om din genoptræning kan gå hurtigere

SISSOO COIFFURE
Risingsvej 15 • 5000 Odense • Telefon 41 61 71 79

Lær nye teknikker og afprøv hjælpemidler 
på Kommunikationscentret - Region 
Hovedstaden.

Læs mere på www.komcentret.dk 
eller kontakt os på 45 11 46 00.

Hjælp til selvhjælp, hvis du har svært 
ved at se, høre, tale, huske eller læse.

Hellebækvej 18, 9270 Klarup
info@klaruptoemrer.dk

klarup-tømrerforretning.dk

TLF. 2648 5668>



SAMMEN SKABER 
VI DIT FRISTED
Vi bygger arkitekttegnede sommerhuse og poolhuse 
over hele landet – og har gjort det siden 2002. 
Vi lytter, tegner og bygger dit drømmesommerhus 
efter dine ønsker. Med udgangspunkt i en af vores 
mange standardmodeller, realiserer vi sammen din 
drøm om nyt sommerhus.

Drømmer du om et sommerhus?

Kontakt os eller se mere om Skanlux her:
skanlux.dk     70 21 45 21     info@skanlux.dk

Bentsensvej 12 - 4330 Hvalsø
Tlf. 46 40 81 36 - www.bygma.dk/butikker/hvalso

Vi tilbyder et bredt sortiment til både professionelle og private kunder.

Speciale: Værktøjsudlejning - Stort farvecenter - VVS og el-artikler
Lampeafdeling - RUKO låsesystemer - Omlægning af cylinder og kopi af 

nøgler - Stort udvalg af trælastprodukter

HVALSØ BYGGECENTER
Åbningstider: Hverdage 7-17 - Lørdag 9-13
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230.000 mennesker i Danmark anslås at leve med en erhvervet hjerneskade. Malte 

Therkildsen vil cykle en kilometer for hver eneste – uanset årsagen til skaden. På sin vej 

mod de 230.000 kilometer samler Malte ind til Hjerneskadeforeningen.

Vi er enormt stolte over, at Malte har valgt at samarbejde med os, og glæder os til at følge 

hans tur. Støt indsamlingen, Hjerneskadeforeningen og Maltes motivation til at komme 

igennem de mange kilometer. Sådan hjælper du Malte og os med at udbrede viden om 

livet med en erhvervet hjerneskade.

SÅDAN KAN DU STØTTE

Støt Maltes indsamling på Facebook

Find aktuelt indsamlingslink på foreningens Facebookside

Støt via MobilePay

Send en valgfri donation til MobilePay 998 631. Skriv ‘Malte’ i kommentaren, inden du 

sender. Så kan vi knytte din donation til indsamlingen.

Støt via netbutikken

Læg en donation på 25 kroner i indkøbskurven.

Bliv sponsor for Malte

Kontakt Morten Lorenzen på ✆ 2026 0138 eller morten@hjerneskadeforeningen.dk

FØLG MALTE

www.hjerneskadet.dk/malte-cykler/

MALTE CYKLER 230.000 KM FOR 
MENNESKER MED HJERNESKADE 
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ARRANGEMENTER I REGION HOVEDSTADEN:
Hjerneskadeforeningens lokalafdelinger i Region Hovedstaden 
samarbejder om medlemsarrangementer. Du er velkommen til at 
tilmelde dig arrangementer i andre lokalafdelinger. Der kan være 
forskel på deltagerpris, da tilskud søges lokalt/kommunalt.

SOLHUSET
Vi mødes hver fredag klokken 10.00-13.00 i Værløse Kirke, Højeloft 
Vænge 20, 3500 Værløse. I Solhuset kan du være sammen med 
ligestillede i et uforpligtende samvær. Vi tager på ture, taler om 
vores problemer og ler sammen, men først og fremmest kan vi bare 
være os selv. Kontakt Helle hvis du ikke har været med før.

INFO OM OG TILMELDING TIL AKTIVITETER
Helle ✆ 2177 5755 / helle@bomgaard.com
Sabine ✆ 2811 7038 / sabine_falslund@yahoo.com

14. OKTOBER: TUR TIL DEN BLÅ PLANET, KASTRUP
Bindende tilmelding til marie@hjerneskadeforeningen.dk senest 
7. oktober. Betalende medlemmer i Helsingør betaler 100,-, alle 
andre 220,-.

24. OKTOBER: TUR TIL KØBENHAVNS ZOO
Bindende tilmelding til marie@hjerneskadeforeningen.dk senest 
7. oktober. Betalende medlemmer i Helsingør betaler 100,-, alle 
andre 209,-.

CAFÉMØDER FOR BÅDE SKADEDE OG PÅRØRENDE
Vi mødes på Grønnehaven Plejehjem, Sundtoldvej 2 i Helsingør, i 
caféen lige inden for hovedindgangen. Første tirsdag i måneden 
klokken 10.00-12.00 og tredje onsdag i måneden klokken 14.00-
16.00. Vi byder på et par hyggelige timer, kaffe/te og en bid brød. 
Er du ny og synes, det er lidt vanskeligt at møde op alene, så ring 
til Marie. Så kan vi aftale at mødes lidt før.

FYR/FOSS-CAFÉ FOR SKADEDE I ALLE ALDRE
Vi mødes tredje søndag i hver måned klokken 11.00-13.00 og spiser 
brunch sammen. Brunchen er kun for ramte, men vi tillader selvføl-
gelig ledsager ved behov. kan blive rykket på grund af helligdage. 
FYR = Forum for yngre ramte; FOSS = Forum for senhjerneskadede 
seniorer. Følg med på vores Facebookside, eller kontakt Stig på
✆ 4275 3672, stigp@gmail.com.

HOLD DIG INFORMERET
Send ny eller ændret mailadresse, adresse eller telefonnummer 
til vores formand på marie@hjerneskadeforeningen.dk, så vi kan 
spare porto til nyhedsbrevet. Ring på ✆ 2988 2502, hvis du ikke 
har en mail. I vores åbne Facebookgruppe “Hjerneskadeforeningen 
i Helsingør” lægger vi artikler, links til hjemmesider og andet fra 
hjerneskade- og handicapområdet. Vi er kun et opkald eller en mail 
væk, hvis du har brug for os. Husk, at alle medlemmer kan tilmelde 
sig arrangementer hos andre lokalafdelinger.

26. OKTOBER: TUR TIL JÆGERSPRIS SLOT
Vi mødes ved Lilly Smørrebrød klokken 12.00. Efter en let anret-
ning kører vi til slottet. Vi slutter af med kaffe/kage i Café Danner. 
Tilmelding nødvendig til Henning.

23. NOVEMBER: JULEFROKOST
På hyggelige Gerlev Kro med tag-selv-bord og levende musik. Ind-
bydelsen sendes med nyhedsbrevet Optimisten nr. 3 - 22.

MEDLEMSMØDER
Første torsdag i måneden klokken 10.00-12.30 på Græstedgård, 
Udlejrevej 13 B, lokale 10, Ølstykke. Her mødes skadede og pårø-
rende til kaffe og en bid brød, snak og planlægning af kommende 
aktiviteter (pris: 30,-). God adgang for kørestolsbrugere. Kom og 
lær os at kende.

ONSDAGSKLUBBEN
Hver onsdag klokken 12.00 – (cirka) 14.30 mødes en gruppe med 
senhjerneskade til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved 
Kirken 6 i Frederikssund. Aktiviteter planlægges et halvt år frem i 
tiden. Første onsdag i hver måned er fællesspisning. Cirka en gang 
om måneden tager vi på tur. Du skal være selvhjulpen og medlem 
af Hjerneskadeforeningen. Klubben er 100% brugerstyret. Kontakt 
Sanny (tovholder) på ✆ 4029 2731.

PETANQUE FOR MEDLEMMER
Tredje mandag i hver måned mødes vi spillelystne til petanque klok-
ken 10.00-12.30 på udendørsbanerne ved Grædstedgård i Ølstykke. 
Der er gode muligheder for at holde afstand. Vi slutter af med en 
god snak, sandwich og kaffe (pris: 30,-). Tilmelding nødvendig til 
Henning på ✆ 6160 6015.

REGION HOVEDSTADEN
EGEDAL/FREDERIKSSUND    FURESØ    HELSINGØR    NORDSJÆLLAND    STORKØBENHAVN    HOVEDTROPPERNE VALBY

EGEDAL/FREDERIKSSUND
v/ Henning Ruus-Jørgensen - ✆ 6160 6015
mail: henningruus@gmail.com

HELSINGØR
v/ Marie Klintorp - ✆ 2988 2502
mail: marie@hjerneskadeforeningen.dk

FURESØ
v/ Helle Bomgaard - ✆ 2177 5755
mail: helle@bomgaard.com 

NORDSJÆLLAND
v/ Lisbeth Holmgaard - ✆ 2346 9697
mail: sydkajen@mail.dk

18-20. NOVEMBER: JULETUR TIL DEN GAMLE BY I AARHUS
I samarbejde med lokalafdeling Storkøbenhavn arrangerer vi en 
juletur til Den Gamle By i Aarhus. Der vil blive fælles bustransport, 
booket hotel og guidet tur i Den Gamle By. Prisen vil blive cirka 
2800,- per person, inkl. transport, to overnatninger, morgenmad, 
aftensmad lørdag (julebuffet + 1 genstand), entré og rundvisning. 
Tilmelding til Lisbeth Holmgaard, sydkajen@mail.dk/23469697 
senest den 1. oktober.

ONSDAGSCAFE KLOKKEN 15.00-17.00
Første onsdag i hver måned er der mulighed for at mødes med andre 
hjerneskaderamte og deres familier i nogle hyggelige timer. Du 
kan bare møde op i Frivilligcenter Græsted, Græsted Stationsvej 8, 
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3230 Græsted (dog ikke i skoleferierne). Du kan selv være med til 
at foreslå Onsdagscaféens udflugter og aktiviteter. Kontakt René 
eller Inger Lise Bøgeskov, hvis du vil vide mere om onsdagscaféen.

BOWLING HVER TIRSDAG KLOKKEN 13.45-16.00
I Slots Bowl, Københavnsvej 23 i Hillerød (dog ikke i skoleferierne). 
Medlemmer af Hjerneskadeforeningen tilbydes denne vældigt po-
pulære aktivitet til en absolut favorabel pris – nemlig kun 25,- per 
gang. Kontakt Rene Bøgeskov senest mandag inden klokken 12.00, 
hvis du vil bowle med andre medlemmer.

ØVRIGE LOKALE ARRANGEMENTER
Bestyrelsen arbejder for tiden med planlægning af flere arrange-
menter i sommeren 2022. 
Hold øje med disse i nyhedsbrevene, som udsendes til medlemmer 
fire gange årligt.

KONTAKTINFO:
Rene Bøgeskov: reneboegeskov@live.com eller ✆ 2145 9097.
Inger Lise Bøgeskov: ✆ 2145 9083.
Lisbeth Holmgaard: sydkajen@mail.dk eller ✆ 2346 9697.

November
Lørdag d. 5. Fest i Frederiksberg-hallerne.
Onsdag d. 9. “De 8 faser”.
18.-20. Weekendtur til Aarhus, besøg i Den Gamle By.

December
Lørdag d. 3. Åbent hus for nye medlemmer.

ZOOM HVER FREDAG
Hver fredag klokken 14.00 samt hver den 25. klokken 20.00.

MANDAGS- OG ONSDAGSMIDDAGE
Vi holder fællesspisning både den første onsdag og den tredje 
mandag hver måned klokken 17.00-19.30. Vi spiser cirka klokken 
17.30-18.00 og hygger bagefter. Du er velkommen til at komme 
fra klokken 16.30 og hjælpe med at lave mad, dække bord m.m. Det 
koster 65,- per person at deltage i spisningen. Tilmelding senest 
fredagen før. 

FYR-CAFÉ (FORUM FOR YNGRE RAMTE) 
For mennesker i den erhvervsaktive alder. Caféen afholdes første 
søndag i hver måned klokken 13.00-15.00. 

MASSAGE PÅ AFASISKOLEN 
Hver anden og fjerde torsdag hver måned klokken 15.00. 30 mi-
nutters massage koster 100,-. Der er kaffe på kanden, mens man 
venter på sin tur.

KNUSTE HJERTER OG KRØLLEDE HJERNER
Anden tirsdag i hver måned klokken 18.30-20.30.

SPIL & HYGGE
Forskellige søndage klokken 11.00-13.00.

BIOGRAFTUR
Sidste hverdag i hver måned (undtaget december). Medlemmerne 
bestemmer filmen.

UNGE HJERNER
Unge ramte mellem 15 og 35 år mødes hver anden uge på Center 
for Hjerneskade i København. Kontakt Stine Harbech på stine@
hjerneskadeforeningen.dk eller 9282 4004.

Vores arrangementer finder sted på Lyshøjgårdsvej 43 i Valby, 
medmindre andet er nævnt. Lokalerne ligger cirka 100 meter fra 
Valby station. Skriv til storkobenhavn@hjerneskadeforeningen.dk, 
hvis du ønsker mere information om aktiviteterne.

HOLD DIG INFORMERET 
På Facebook har vi en åben gruppe, der hedder Hjerneskadefor-
eningen Storkøbenhavn. Her kan du se vores aktiviteter. Vores 
nyhedsbrev udkommer hvert kvartal. Skriv til Suzan på storkoben-
havn@hjerneskadeforeningen.dk, hvis du ikke modtager det, eller 
har fået ny mailadresse.

KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Oktober
Mandag d. 3. “Skab et mindste, der løfter dig”.
Torsdag d. 6. Caferådgivning m. hjerneskadekoordinator.
Onsdag d. 12. “Livet med hjerneskadetræthed”.
Onsdag d. 26. Afasigruppen mødes.

STORKØBENHAVN
v/ Henriette Kannegaard - ✆ 2877 9841 (gerne SMS)
mail: henriettekannegaard@gmail.com

REGION SJÆLLAND
KØGE BUGT    MIDTSJÆLLAND    SYDSJÆLLAND    VESTSJÆLLAND    VORDINGBORG

18. NOVEMBER: VIKINGESKIBSMUSEUM
Mød os ved indgangen klokken 11.00, eller følg med os i S-toget 
fra Køge til Ølby eller fra Ishøj/Solrød til Ølby. I Ølby skifter vi til 
regionaltog 110R og derfra til bus 203 fra Roskilde st. Tilmelding 
til Eva senest d. 11. november.

6. DECEMBER: JULEAFSLUTNING FOR MEDLEMMER
Klokken 16.00 i Æblekøkkenet på Møllebo. Medbring en gave til 
pakkespillet (værdi ca. 50,-). Bagefter byder foreningen på lidt mad, 
øl, vand og vin. Tilmelding er NØDVENDIG og bindende, senest d. 
22. november til Eva.

Tilmelding til Eva på e_og_m@hotmail.com eller ✆ 6087 5558.

21. OKTOBER: NATIONALMUSEET
Mød os ved hovedindgangen klokken 11.00, eller følg med os i S-
toget fra Køge til Hovedbanen, hvorfra vi går til museet. Tilmelding 
til Eva senest d. 14. oktober.

KØGE BUGT
v/ Eva Togeskov - ✆ 6087 5558
mail: e_og_m@hotmail.com
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Lokalafdelingen dækker Ringsted, Roskilde og Lejre Kommune. 
Alle møder foregår indtil videre på Hyldegården, Hyldegårdsvej 
42, 4100 Ringsted.

4. OKTOBER: RUNDVISNING I SUNDHEDSHUSET
Klokken 12.00-14.00, Eksercerpladsen 3, Ringsted. Med kaffe, te 
og kage i Café Ingeborg.

8. NOVEMBER: MIKKEL BEHA OG DEN HVIDE VERDEN
Klokken 19.00-21.00 på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 
Roskilde, Sal C. Pris: 40,-/medlemmer, 140,-/andre gæster.

19. NOVEMBER: JULEFROKOST
Sammen med Hjernesagen i Greve, Gersagerparken. Samkørsel fra 
Ringsted.

22. NOVEMBER: PETER LUND MADSEN, HJERNEN I TOPFORM
Klokken 19.00-21.00 på Roskilde Katedralskole, Holbækvej 59, 
Roskilde, Sal C. Pris: 40,-/medlemmer, 140,-/andre gæster.

6. DECEMBER: JULEINDKØB PÅ ROS TORV, ROSKILDE

BETALING OG TILMELDING TIL ARRANGEMENTER
MobilePay 252616; Skriv navn + begivenhed.
Reg.nr: 9570, konto: 11849962.
Kontakt Bettina Jakobsen inden betaling for at høre, om der er plads: 
✆ 2888 7541, bettinajak@hotmail.com

KONTAKT
Michael Harboe Larsen eller Betina Jakobsen.
Facebookgruppe: www.facebook.com/groups/midtsjaelland/

CAFÉMØDE
Første tirsdag hver måned klokken 16.00-18.00 (minus helligdage). 
Det foregår på Møllebo Plejecenter, Nørre Boulevard 101, st. th., 
Køge, i det handicapvenlige lokale “Æble-køkkenet”. Bus 101A kører 
til døren, og Køge Station ligger tæt på. Ingen tilmelding, bare kom 
og hyg dig med ligesindede. Det er altid rart at se nye ansigter. 
Deltagelse er gratis. Bestyrelsen er altid interesseret i forslag til 
nye aktiviteter.

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland repræsenterer Sorø, Slagelse, 
Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner. Lokalafdelingen 
tilbyder foredrag med spændende emner, fokus på både ramte og 
pårørende, kurser, gode ture, miniferier, fællesspisninger og fester. 
Vi tilbyder desuden bisidning til vores medlemmer. Kom og vær med, 
når vi mødes og hygger os.

SORØ
Torsdagscafe på Værkerne
Hver torsdag klokken 14.00-16.00 med undtagelse af den anden 
og sidste torsdag i måneden. Se mere i nyhedsbrevet og på hjem-
mesiden www.hjerneskaden.dk.

Medlemsspisning på Værkerne
Sidste mandag i hver måned klokken 17.00 har vi medlemsmøde 
med spisning. Datoer: 31. oktober, 28. november og 26. december. 
Tilmelding til Lise Kiving.

SLAGELSE
Aftencafe på Kongehavecentret
Vi mødes anden onsdag i måneden til aftencafé, som er et tilbud 
for både pårørende, ramte og netværket, klokken 18.30 - ca. 20.30. 
Datoer: 12. oktober, 9. november og 14. december. Tilmelding og 
spørgsmål til Dan Kiving.

Eftermiddagscafe på CSU
Vi mødes den sidste onsdag i måneden til eftermiddagscafe, som 
er et tilbud for både pårørende, ramte og netværket, klokken 14.00-
16.00. Datoer: 26. oktober og 30. november. Tilmelding og spørgsmål 
til Kari Didriksen.

HOLBÆK
Torsdagscafé på Fjordstjernen anden torsdag i måneden klokken 
14.00-16.00. Datoer: 13. oktober, 10. november og 8. december. 
Tilmelding til Lise Kiving.

KALUNDBORG
Onsdagsmøde på Aktivitetscentret Munkesøen tredje onsdag i 
måneden klokken 14.00-16.00. Datoer: 19. oktober, 16. november 
og 21. december. Tilmelding og spørgsmål til Dan Kiving eller Bo 
Christiansen.

ODSHERRED
Torsdagscafé på Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland den sidste 
torsdag i måneden klokken 14.00-16.00. Datoer: 27. oktober, 24. 
november og 29. december.

Der tages forbehold for ændringer. Ændringer og nye tiltag kan ses 
på vores hjemmeside og på Facebooksiden “Hjerneskadeforeningen 
Vestsjælland”. Læs mere om aktiviteterne i nyhedsbrevet eller på 
www.hjerneskaden.dk. Tjek altid det sidste nye under ”medlemsinfo”. 

Sæt også kryds i kalenderen den 3. februar 2022, hvor vi holder 
vores årlige nytårstaffel.

SORØ SLAGELSE  ODSHERRED 
Sorø Kultur- og Fritidscenter Kongehavecentret Sundhedscenteret 
Frederiksvej 27  Svendsgade 102  Sygehusvej 5, 3. sal
4180 Sorø 4200 Slagelse  4500 Nykøbing Sj. 

SYDSJÆLLAND
v/ Kim Erik Andersen - ✆ 2785 1262
mail: kim.e.andersen@gmail.com

VESTSJÆLLAND
v/ Lise Kiving - ✆ 2299 3972
mail: lise-n@live.dk

Lokalafdelingen dækker over Næstved, Faxe, Guldborgsund og 
Lolland Kommune.

CAFÉMØDER
Kom og mød andre medlemmer og få en god snak. Vi vil gerne se 
nye ansigter. Tredje torsdag i måneden klokken 14.00 på Hjerneska-
decentret, Tommerupvej 12, 4700 Næstved. Tilmelding til Kenneth 
Kiesø på kkiesoe@gmail.com eller til Kim.

WALK & TALK
Vi går walk & talk i Næstved første torsdag i måneden klokken 
14.00. Vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi starter, og hvor vi 
mødes. Turene bliver også slået op i Sydsjællands Facebookgruppe. 
Kontakt Kenneth Kiesø, hvis du har spørgsmål. kkiesoe@gmail.com/ 
✆ 2011 6317.

MIDTSJÆLLAND
v/ Michael Harboe Skov - ✆ 2143 5345
mail: harboelarsen@gmail.com
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Tilmelding er nødvendig ved alle aktiviteter. Aktiviteterne er gra-
tis, medmindre andet er angivet. Tilmelding, eventuel betaling og 
spørgsmål, kontakt Inge på ✆ 2921 1928.

9. OKTOBER: BOWLING FOR ALLE
Klokken 13.50-16.30, Vordingbowl, Næstvedvej 42, Vordingborg. 
Pris inkl. kaffe og lagkage: 35,-.

25. NOVEMBER: JULEAFSLUTNING
Sæt kryds i kalenderen. Invitation sendes ved forespørgsmål.

CAFÉ NETVÆRK
For både ramte og pårørende. Måske oplever du ensomhed og 
isolation. Måske lever du med sorgfølelse. Der er et liv efter hjer-
neskade også for dig. Bliv hørt og forstået af ligesindede. Kaffe og 
kolde vand kan købes eller medbringes. Vi mødes den 4. oktober 
og 1. november klokken 18.00-20.00 i caféen på Brænderigården, 
Algade 104, Vordingborg.

CAFÉ I STEGE FOR RAMTE
På Sundhedscentret, Peblingerende 2, Stege, i det blå mødelokale 
på 2. sal (der er elevator), klokken 15.00-17.00, 25. oktober og 29. 
november. Kaffe med tilbehør kan købes for 20 kroner.

BLIV FRIVILLIG
Som frivillig gør du en forskel for mennesker ramt af en hjerneskade. 
Vi har brug for dig. Ring eller skriv til Inge og fortæl, hvilke opgaver 
du gerne vil være med til at løse.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
Hjerneskadeforeningen Vordingborg.

VORDINGBORG
v/ Inge Munkebo Vinter - ✆ 2921 1928
mail: munkeboinge@yahoo.com

HOLBÆK  KALUNDBORG CSU SLAGELSE
Fjordstjernen  Munkesøcentret Rosenkildevej 88
Isefjords Allé 27 Esbern Snaresvej 55 4200 Slagelse
4300 Holbæk 4400 Kalundborg 

TILMELDING TIL ARRANGEMENTER SAMT KONTAKT,
HVIS DU HAR SPØRGSMÅL:
Lise Kiving ✆ 2299 3972 eller lise-n@live.dk 
Dan Kiving ✆ 5357 8100 eller dan.kiving@live.dk

REGION NORDJYLLAND
HIMMERLAND   THISTED/MORS   AALBORG/VENDSYSSEL

HIMMERLAND
v/ Brian Damgaard - ✆ 4245 2899
mail: brian.himmerland@hjerneskadeforeningen.dk

KREATIVT VÆRKSTED FOR SENHJERNESKADEDE
v/ kunstnerisk leder Anna Frost Steenberg og billedkunstner Rikke 
Høj Andersen. Torsdag i lige uger klokken 14.00-16.30 i Kig Ind, 
Vestermarksvej 2, Nørager.

CAFÉ YNGRE SKADE (TIDLIGERE SNUS)
Torsdag i lige uger klokken 18.30-21.00 i Kig Ind, Vestermarksvej 
2, 9610 Nørager. Kontakt Christina og Thomas Glybing Sinding på 
✆ 6133 9349 eller c.glybing@gmail.com.

CAFÈ ÆLDRE SKADE
Torsdag i ulige uger klokken 14.00-16.00 i Hobro, Aars og Gravlev.
Cafè Ældre Hobro foregår på Hobro Sygehus.
Kontakt Lillian Bundgaard: ✆ 2147 5046.
Cafè Ældre Aars foregår på CKU, Vestre Boulevard 15A, Aars. 
Kontakt Merete Nielsen: ✆ 2148 1522, meretesol@vesterris.eu.
Café Ældre Rebild foregår i Laden, Gravlevvej 24, 9520 Skørping.
Kontakt Grethe Glerup: ✆ 2946 8577.
 

PÅRØRENDEGRUPPER
Grupper på 5-6 pårørende mødes en gang om måneden. Grup-
perne varetages af neuropsykolog Grethe Pedersen. Kontakt Brian 
Damgaard.

GRUPPER FOR BØRN OG UNGE MED SENHJERNESKADEDE 
FORÆLDRE ELLER SØSKENDE
Grupper á max. 8 børn, henholdsvis 6-11 år og unge 12-17 år, 
mødes med to kommunale børne-/unge-psykologer i alt 8 gange á 
to timer. Psykologerne holder formøde og afsluttende møde med 
hver familie. Transport tilbydes. Kontakt Birthe Sørensen på ✆ 2276 
8991 eller birthe.bv35@gmail.com
 

ASP: AKUT STØTTE TIL PÅRØRENDE -
RÅDGIVNING OG BISIDDERTILBUD
Kontakt Brian Damgaard på ✆ 4245 2899, hvis du har brug for ASP, 
rådgivning eller en bisidder. ASP er et tilbud om samtale med en 
erfaren pårørende, når skaden er sket.
 
Mere info i medlemsbreve, på hjemmesiden og i vores lokale face-
bookgruppe Hjerneskadeforeningen Himmerland. 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterede til sommerfest i 
august, En dejlig dag på Sorø sø, efterfulgt af spisning, kaffe og 
god musik.
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Tilmelding til arrangementer (medmindre andet er nævnt):
www.hjerneskadetaalborg.nemtilmeld.dk

HVAD ØNSKER DU AF DIN LOKALAFDELING?
Hjerneskadeforeningen Aalborg/Vendsyssel dækker 6 kommuner og 
har cirka 240 medlemmer. Vores størrelse gør os ekstremt stærke 
som politisk talerør i de forskellige kommuner og Region Nordjylland. 
Det kommer os alle til gavn. Vi støtter også vores medlemmer ved 
fx. at skabe arrangementer og styrke det sociale fællesskab, men 
vi oplever desværre faldende tilslutning. Vi vil meget gerne høre, 
hvilke aktiviteter I ønsker. Hvis nogen vil arrangere noget lokalt i 
en kommune, har vi mulighed for at give økonomisk støtte, råd og 
vejledning. Kontakt Christopher med dine ønsker og ideer. 

23. NOVEMBER: JULEBOWL
På Seaport i Aalborg. Ganske som vi plejer med bowl, buffet, hygge 
og konkurrencer. Tilmelding: www.hjerneskadetaalborg.nemtilmeld.
dk/41/

FÆLLESSPISNING I AALBORG
2. torsdag i hver måned klokken 16.00-20.00, næste gang den 13. 
oktober og den 10. november. I fællesskab tilbereder vi maden, og 
derefter nyder vi den i hinandens gode selskab. Alle er ramte af 
hjerneskade på den ene eller den anden måde, så forståelsen for 
ens situation er stor. Aftal eventuelt at tage afsted med nogen, du 
kender. Fællesspisningen afholdes i samarbejde med ARK Aalborg 
og finder sted i ARK’s lokaler på Løkkegade 7 i Aalborg. Tilmelding 
i ARK eller på ✆ 9982 7590. Pris: 50,- Læs om ARK Aalborg: www.
bit.ly/3k0GXFC

HJERNESKADEKOORDINATORER
Kontakt hjerneskadekoordinatoren i din kommune, hvis du har 
spørgsmål til behandling, hjælpemidler, tilbud eller andet.

Brønderslev: Marie Schjøtt, 4188 4284, ms@99454545.dk
Brønderslev: Kirsten Schack, 2399 4769, kirsten.schack@99454545.dk
Frederikshavn: Vibeke Kofoed, 9845 5365, vive@frederikshavn.dk
Hjørring: Pia Christensen, 7233 5087, pia.christensen1@hjoerring.dk
Hjørring: Julie Rosenskjold, 7233 5524, julie.rosenskjold@hjoerring.dk
jammerbugt: Dorte Henriksen, 4191 1518, doh@jammerbugt.dk
Aalborg: Lone Malle, 3199 7474, lonemalle@aalborg.dk
Aalborg: Marie Andreasen, 3199 7475, marieka@aalborg.dk

Koordinatorerne i Brønderslev Kommune kan træffes på CKU Vend-
syssel klokken 14.00-15.30 sidste torsdag hver måned.

BISIDDER
Chalotte Søndergaard er afdelingens bisidder. Man kan også få en 
bisidder fra De Frivilliges Hus’ bisidderkorps.

NYHEDSBREV OG FACEBOOK
Hold øje med øvrige arrangementer i vores nyhedsbrev og på vo-
res Facebookside www.facebook.com/aalborgvendsyssel. Hvis du 
ønsker at modtage vores nyhedsbrev, så send en mail til aalborg@
hjerneskadeforeningen.dk fra den mailadresse, du ønsker nyheds-
brevet sendt til.

AALBORG/VENDSYSSEL
v/ Ketty Lentz Krogh
Kontakt: Christopher Balslev Strøyer - ✆ 2084 3618
mail: aalborg@hjerneskadeforeningen.dk (kontakt helst på mail)

19. NOVEMBER: ÅLEGILDE PÅ FEGGESUND FÆRGEKRO
Klokken 12.00. Tilmelding til Berit Jensen på ✆ 2332 8662.

29. NOVEMBER: JULEAFSLUTNING MED GLØG OG ÆBLESKIVER
Klokken 14.00. Vi spiller pakkespil og synger julen ind. TIlmelding til 
Wivi Bardino på ✆ 9792 1220 eller Anne Marie Lodahl på ✆ 2442 
5950/frede-lodahl@mail.dk

26. NOVEMBER: JULETUR TIL HUNE
Vi kører med bus til Hune og ser den flotte julebelysning. Vi slutter 
dagen med fællesspisning. Yderligere info fås hos Berit på ✆ 2332 
8662.

CAFE FOR RAMTE OG PÅRØRENDE
I Hovedkvarteret, Nytorv 8A. Sidste tirsdag i hver måned klokken 
14.00-16.30. Vi hygger og får en kop kaffe. Du er altid velkommen, 
også hvis du kun kan holde til en halv time. Info får du hos Wivi 
Bardino på ✆ 9792 1220. Hovedkvarteret har åbent mandag-onsdag 
klokken 9.30-13.30. Leder er Else-Marie Holmenes. Få oplysninger 
om Hovedkvarteret på ✆ 9244 1057 eller på hovedkvarteret.thi-
sted@gmail.com.

UNGEGRUPPEN
Onsdage i lige uger klokken 14.00-16.00 i Hovedkvarteret, Nytorv 8A. 
Gruppen er under Hovedkvarteret, og leder er Else-Marie Holmenes. 
Anja Thulsted Olesen er frivillig, når kalenderen tillader det. Få info 
hos Else-Marie på ✆ 9244 1057.

PARAPLYEN
På Fyrvejen 65. Åben mandag, onsdag og fredag klokken 9.00-
13.00. Ungegruppe torsdage klokken 10.00-12.00. Kontakt Karen på
✆ 2012 8076 eller Linda på ✆ 2369 3960.

PILATES
Hver tirsdag klokken 11.30-12.45 i Plantagehuset. Yderligere op-
lysninger fås hos AOF på ✆ 2961 7722. Der forventes nye hold i 
efteråret.

YOGA PÅ MORS
Kontakt Louise Overgård på ✆ 2629 2799, louiseovergaard@gmail.
com, hvis du gerne vil med på et hold. Holdet består af maks. 7 del-
tagere og mødes 12 gange. Louise kan kontaktes på ✆ 2629 2799 
eller louiseovergaard@gmail.com.

BØRNEKURSER (PÅRØRENDE)
Vi starter et nyt børnekursus, når vi har 8 personer til et hold. Kontakt 
Anne Marie på ✆ 2442 5950.

THISTED/MORS
v/ Kresten Sigshøj Jeppesen - ✆ 4089 5036
mail: krestensigs@gmail.com
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Formanden kan træffes på hverdage klokken 10.00-12.00.

28. OKTOBER: UDFLUGT TIL VIN & RETRO MUSEUM I 
ULFBORG

24. NOVEMBER: JULEFROKOST

SAMTALECAFÉ
For ægtefæller/pårørende på Sundhedshus, Resenvej 25, Skive. 
Klokken 16.00: oplæg; 16.30: spørgsmål; 17.00: samvær med kaffe 
og snak; 18.00: går vi hjem.

OPLÆG
31. oktober: Sanseoverload
28. november: Hjernetræthed

Vi sender nyhedsbrev på mail eller post. Kontakt Bente Olesen på 
✆ 5778 6544, hvis du ikke modtager nyhedsbreve fra os. Vi håber 
på stor opbakning til arrangementerne.

Alle arrangementer foregår på Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 
Neder Hornbæk, 8920 Randers NV, medmindre andet er angivet.

6. OKTOBER: FÆLLESSPISNING + FOREDRAG OM ASE-TRO
Klokken 18.00. Se info om tilmelding på hjemmeside, i nyhedsblad 
og i Facebookgruppen Hjerneskadeforeningen Randers.

2. DECEMBER: JULEFROKOST
Nærmere information kommer i nyhedsbladet og i vores Facebook-
gruppe: Hjerneskadeforeningen Randers.

FASTE AKTIVITER

Glasværksted tirsdage klokken 12.30-14.30.
27. september-29.november (minus skoleferier). Tilmelding nød-
vendig til Lone H. Nielsen på ✆ 5186 3135.

Åbent træværksted onsdage + torsdage klokken 12.00-16.30.
Kontakt Robert Nielsen på ✆ 2149 6909.

LEGO-værksted (NYT) onsdage klokken 14.00-16.30 (minus sko-
leferier).
Ring til Steen på ✆ 6127 7752, inden du møder op.

Strikkecafé onsdage klokken 14.30-16.30 (minus skoleferier).
Torsdag i ulige uger. Bygning A. Tilmelding nødvendig til Karin 
Seedorf på ✆ 2824 2421.

Skomagerbillard fredage klokken 11.00-13.00.
Ring til Torben Johansen på ✆ 4062 6234, inden du møder op. 

MIDT-/VESTJYLLAND
Kontakt: Jette Sloth Flohr - ✆ 2046 0835
mail: js@hjerneskadeforeningen.dk

RANDERS
v/ Ole Støvring - ✆ 2117 7330
mail: olestoevring@gmail.com

SILKEBORG
v/ Anne Grethe Nyborg - ✆ 2984 6114
mail: annegrethenyborg@gmail.com

REGION MIDTJYLLAND
MIDT-/VESTJYLLAND    RANDERS    SILKEBORG    SKIVE    VIBORG    AARHUS/ØSTJYLLAND

SKIVE
v/ Bente Olesen - ✆ 5178 6544
mail: gl.boersting@gmail.com

25. OKTOBER: LOTTERISPIL OG SOCIALT SAMVÆR
19.00-21.00 på Bomholthus, Borgergade 23, Silkeborg. Der serveres 
kaffe og kage. Tilmelding er ikke nødvendig.

24. NOVEMBER: JULEFROKOST
Klokken 18.00 i Motorbådsklubben Indelukket. 100,- betales ved 
tilmelding senest 15. november til Jytte på ✆ 4159 2260/jvpp0101@
gmail.com.

UNGEGRUPPE – NYHED
Sidste tirsdag i måneden mødes unge, som har fået en hjerneskade, 
klokken 19.00-21.00 på Bomholthus, Borgergade 23, Silkeborg. 
Gruppen snakker om de nye udfordringer og støtter hinanden. Kon-
takt Anne Grethe, hvis du vil deltage eller ønsker info om gruppen.

SAMVÆRSKAFFE FOR RAMTE (OG HJÆLPERE)
Hver fredag klokken 9.00-11.00 er der samværskaffe i Rosengård-
centrets cafe, Tulipanvej 2, Silkeborg. Mulighed for at købe kaffe 
og brød. Deltagerne planlægger selv aktiviteter eller deltager i 
Rosengårdscentrets øvrige aktiviteter.

PÅRØRENDEGRUPPE
Kontakt Anne Grethe Nyborg for info om pårørendegruppe.

Jeg håber, alle medlemmer i Midt/Vest har haft en god sommer, og at 
I har lyst til at deltage i de arrangementerne, der tilbydes. I efteråret 
bliver holdt Spil og Spis, julefrokost og foredrag. Nærmere omtale 
sendes til alle medlemmer pr. mail eller med post.

15. NOVEMBER: “FRA OVERLEVELSE TIL LIV”
Foredrag med Eva Høgh Poulsen, psykolog Ane Katrine Beck og 
fysioterapeut Birgitte Thode. Klokken 16.00-19.00 på Holstebro 
Bibliotek. Tilmelding: www.hjerneskadet.nemtilmeld.dk/50/

FACEBOOK
www.facebook.com/groups/hsfmidtvestjylland

Vores adresse er De Frivilliges Hus – Ll. Sct. Hansgade 7-9 – 8800 
Viborg. Herfra foregår alle aktiviteter. Der er altid mulighed for at 

VIBORG
v/ Bente Pedersen - ✆ 2466 9958
mail: bentemariepetersen@gmail.com
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ADRESSE
MarselisborgCentret byg. 11, parterre
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C.
✆ 6916 1010

ÅBNINGS- OG TELEFONTIDER
Mandag-fredag klokken 8.00-12.00
Daglig leder, Birthe Christensen, man-tor klokken 9.00-12.00. 
Formand, Jette Sloth Flohr, åbent kontor mandage 9.00-12.00. Jette 
træffes desuden efter aftale på ✆ 2046 0835.

RÅDGIVNING:
Mandag klokken 10.00-12.00: Viggo Jonasen.
Onsdag og torsdag klokken 9.00-12.00: Socialrådgiveren.

AFDELINGEN DÆKKER FØLGENDE KOMMUNER 
Horsens, Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs 
og Aarhus.

CAFEER OG LOKALKLUBBER
Nærmere oplysning om klubberne ved henvendelse til kontoret.

ringe eller maile til formanden. Hold jer orienteret i vores Facebook-
gruppe. Hold også øje med jeres mail.

Med venlig hilsen Bente Petersen, formand i Viborg.

TESTOSTERONBUSSEN: ONSDAG KLOKKEN 10.00-12.00
I kælderen på CKU. Her kommer skadede mænd, som snakker og 
sparker dæk. Jens Erik sørger for kaffe og brød. Nogle gange tager 
vi på tur.

TØSEKLUBBEN: ONSDAG I ULIGE UGER
KLOKKEN 9.30 – 12.00
For skadede kvinder, som er sammen, fordi vi kan lide hinandens 
trygge selskab, hvor vi kan dele alt. Vi tager på udflugt en gang i 
måneden. Hvor turen går hen, planlægger vi i fællesskab.

CAFEEN: TORSDAG I LIGE UGER KLOKKEN 14.00-16.00 
Åben café for skadede og pårørende, hvor man kan komme og få en 
snak med nogen, der har prøvet det selv. Vores fantastiske cafémutter 
og hendes søde hjælpere hygger om jer og sørger for kaffe på kanden.

PÅRØRENDECAFE I VIBORG KLOKKEN 19.00-21.00
Gruppen er på pause. Kontakt Bente, hvis du ønsker at være med i 
en pårørendegruppe.

UNGEKONTAKTPERSON
Nethe Vestergaard, ✆ 4018 7271, nethemv@hotmail.com

UNGEGRUPPE
Unge gruppen VIUS er et sted for unge mellem 16 og 35 år. Man 
mødes, er sammen og taler om det, der er lige nu. Facebookside: 
VIUS hjerneskadeforeningen Viborg

Hold øje med mail og Facebook. Vi skal snart spise sammen igen, 
og der bliver mulighed for biograftur og foredrag. Vi håber på stor 
tilslutning.

Klub Horsens: 1. torsdag hver måned, 16.00-18.00, Café Breidablik, 
Center for Arbejde, Udvikling og Læring, Nørrebrogade 38A.
Klub Skanderborg: 1. mandag hver måned, 15.00-17.00, Sygehus-
vej 7.
Klub Odder: 1. mandag hver måned, 14.00-16.00, “store klubrum”, 
Ålykkecentret 5.
Café Favrskov: 3. onsdag hver måned, 14.00-16.00, Inside, Dahlvej 
1, 8450 Hammel.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
15. oktober: REhappy Ballroom Fitness. Dansearrangement for både 
skadede og pårørende.
26. november: Julehygge.
 

FASTE AKTIVITER

Samværdsgruppen for skadede
Hver mandag 13.30-15.30. Aktiviteten er fortrinsvist socialt samvær.

Afasigruppe
Hver mandag klokken 13.30-15.30.

Træværksted 
Hver tirsdag og onsdag klokken 9.30-12.30. Dyrk din interesse for 
træ i samvær med andre. Pris: 100,- pr. måned.

Kreativ formiddag
Hver torsdag klokken 10.00-12.30. Vi laver forskelligt håndarbejde 
som decoupage, beton på nye måder, collager, bælter af cykelslan-
ger, smykker, grydelapper af gamle cowboybukser, kosmetikpunge, 
ting af læder og masser af juleting, når den tid nærmer sig. Pris: 
100,- pr. måned.

Håndarbejdscafe 
Hver tirsdag klokken 12.30-14.00. Tilmelding til kontoret. Det er 
gratis.

Bridge
Hver tirsdag klokken 13.00-15.00. Kom og lær at spille bridge. 
Kontakt kontoret for deltagelse (gratis).

SKOLEN FOR SENHJERNESKADEDE
Skolen for Senhjerneskadede tilbyder undervisning tilrettelagt til 
personer med erhvervet hjerneskade. Undervisningen foregår på små 
hold og i et tempo, hvor alle kan være med. Der er undervisning alle 
ugens dage. Fra kataloget kan nævnes: Bageriet – Billed-værksted 
– iPad – Dansk-cafe for afasiramte – Patchwork – Herremadklub – Mad-
lavning – Blomsterdekoration – Lertøj – Glaskunst – Syning, tilskæring 
og design – IT-undervisning – Modelbyg – Sang – Mindfulness. Har 
du andre ønsker, vil vi gerne prøve om det er muligt at oprette det. 
Kontakt Birthe eller Jette med dit ønske.

NEURO INFO 
Et samarbejde mellem Aarhus kommunes Neurocenter, Neuropæ-
dagogisk Team/Bostøtte Erhvervet Hjerneskade, Stefanshjemmet, 
Specialområdet Hjerneskadet Region Midt og Hjerneskadeforeningen. 
Der afholdes to temaaftener om året.

SAMTALEGRUPPER
Samtalegrupper for pårørende. Der oprettes nye grupper hver tredje 
måned.
Samtalegruppe for børn og unge (vi er i gang med at søge nye 
midler til dette tilbud).

AARHUS/ØSTJYLLAND
v/ Jette Sloth Flohr - ✆ 6916 1010
mail: js@hjerneskadeforeningen.dk
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HOVEDTROPPERNE
v/ Maja Meng - ✆ 2989 3904
mail: hovedtropperneaarhus@gmail.com

For unge i alderen 16-35 år med en erhvervet hjerneskade. Hver 
anden uge klokken 17.00-20.00. Vi hygger som oftest med fælles 
madlavning, spisning, film, spil m.m. Alle er velkomne.

REGION SYDDANMARK
LILLEBÆLT   FYN   HADERSLEV   KOLDING   SYDFYN & ØERNE   SYDVESTJYLLAND   AABENRAA/TØNDER/SØNDERBORG

Mandagstræf, Vejle, sidste mandag i måneden.
Klokken 15.00-17.00 i Foreningernes Hus.

CAFÉ I FREDERICIA
Caféen er midlertidigt sat i bero.

KONTAKTPERSONER I LOKALKLUBBERNE
Claes Andersen, Fredericia / claes.andersen@gmail.com / ✆ 4068 
2826.
Erling Boutrup, Hedensted / e.boutrup@gmail.com / ✆ 6166 4184.
Johnny Eriksen, kasserer / johnny-alice@mail.dk / ✆ 2972 5260.

SE I ØVRIGT:
www.hjerneskadet.dk>Lokalafdelinger>Region Midtjylland>Aarhus/
Østjylland
www.hjerneskadekunst.dk

Alle øvrige tilbud bliver slået op i vores nyhedsbrev, på foreningens 
hjemmeside Hjerne-skadet.dk og i vores Facebookgruppe “Hjerne-
skadeforeningen Aarhus/Østjylland”.

LILLEBÆLT
v/ René Knudsen - ✆ 2874 0671
mail: reneknud@gmail.com

FYN
Kontakt: Helle Arndal - ✆ 5057 4218
mail: hellearndal@gmail.com

AFDELINGEN DÆKKER FØLGENDE KOMMUNER 
Odense, Assens, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg.

I efteråret planlægger vi et foredrag og et nyt tilbud om cafémøder 
i Nyborg for ramte med hjemmeboende børn. Læs mere om dette 
i senere nyhedsbrev. 

ODENSE

CAFÉMØDE
3. tirsdag i måneden klokken 11.00-13.00 i Bolbro Brugerhus, 
Stadionvej 50, 5200 Odense V. Vi giver kaffen, I giver snakken og 
det gode humør. Du kan købe en håndmad i kantinen.

FORUM FOR YNGRE RAMTE + FORUM FOR SENHJERNE-
SKADEDE SENIORER
FYR og FOSS mødes 2. lørdag i måneden klokken 14.00-16.00  i 
Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

ASSENS
Motionscafe på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg. Man-
dage klokken 14.30.

Pårørendegruppe på Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg 
sidste onsdag hver måned. Kontakt Ingemann på ✆ 6170 6473.

MIDDELFART
Hjerneskadecafe hver tirsdag klokken 10.00-12.00 i Østergades 
forsamlingshus, Østergade 33. Kontakt Vagn Knudsen på ✆ 3049 
6602 eller vagn@profibermail.dk.

BISIDDERE
Ring til Ingemann ✆ 6170 6473 eller Gitte på ✆ 5358 8839.

FACEBOOKGRUPPE
Her slår vi arrangementer op og deler en masse viden, blandt andet 
om, hvad bestyrelsen laver, når vi er ude.: www.facebook.com/groups/
hjerneskadeforeningenfyn/. Vi laver også spontane arrangementer 
som walk&talk, biografture og brunch. 

HADERSLEV
v/ Peter Hee - ✆ 2671 2613
mail: peterhee@gmail.com

Vores faste mødested er Povlsbjergcentret, Glentevej 39, 6500 
Vojens. Vi mødes klokken 14.00, hvis ikke andet er angivet.

SLAPPERASEN
Vi mødes den første og tredje tirsdag hver måned frem til den 6. 
december. 

4. oktober: Slapperas med spisning. Vi mødes 15.00.
18. oktober: Foredrag: Farmaceut uden grænser.
1. november: Almindelig slapperas.
22. november: Julespisning. Vi mødes 15.00.
6. december: Gløgg og æbleskiver.
17. januar: Generalforsamling.

WALK AND TALK
Vi mødes ved kiosken ved Inderdammen den anden og fjerde onsdag 
i måneden.

PÅRØRENDEGRUPPEN
Første mandag hver måned klokken 19.00. Vi efterlyser flere og 
gerne nye deltagere, da der må være mange, der har behov for 
at tale om situationen i dette lukkede rum. Kontakt Peter Hee på
✆ 2671 2613 eller Aasa Petersen på ✆ 2296 2358.
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ÅBNINGS- OG TELEFONTID:
Vi er på kontoret i Foreningshuset Guldhøj, Floravej 11 i Ringe, man-
dag, tirsdag og tors-dag klokken 9.00-12.00. Lonnie har telefontid 
mandag-fredag klokken 10.00-12.00.

13. NOVEMBER: JULETUR I SKOVEN VED TRENTE MØLLE
Vi mødes på P-pladsen ved Trente Mølle klokken 10.00 og går en tur 
i skoven. Man kan indsamle ting til juledekorationer såsom mos, gran 
og grene. Vi tænder op i bålet ved bålhuset og spiser efterfølgende 
en god varm suppe inden, vi drager hjem igen. Tilmelding til Lonnie 
senest den 10. november.

19. NOVEMBER: JULESTUE OG -LOPPEMARKED
Vi åbner dørene til julemarked med lopper, gran og julestemning. 
Der er salgsborde og kreative borde, hvor du kan købe materialer til 
din egen dekoration eller klippe og klistre m.m. Vil du sælge egne 
juleting, kan du leje et bord for kr. 50,- . Det foregår på Tømmergården 
6 i Faaborg klokken 11.00-15.00. Kontakt Lonnie senest den 16. 
november, hvis du ønsker et bord, så du kan sælge julerelaterede ting.

2.-4. DECEMBER: WEEKEND PÅ TRENTE MØLLE
Vi har igen lejet Trente Mølle til en weekend med råhygge. Vi har møl-
len fra fredag klokken 15.00 til søndag klokken 13.00. Om lørdagen 
holder vi vores årlige julefrokost. Overnatning sker på lejrskolemanér. 
Vi er fælles om det hele. Du skal medbringe sengelinned og drik-
kevarer til eget forbrug. Vi deles om de øvrige udgifter. Prisen er 
200,- pr. person (eksl. julefrokosten, som koster 175,-). Tilmelding 
til Lonnie senest den 15. november.

3. DECEMBER: JULEFROKOST PÅ TRENTE MØLLE
Klokken 13.00 serverer vi buffet. Maden får vi udefra. Vi drikker 
kaffe/te og spiller banko. Vi har gevinster til overs fra sidste år. Pris 
for deltagelse i julefrokosten er 175,- pr. person. Det er inklusiv 1 
snaps og 3 øl/vand. Øvrige drikkevarer skal du selv medbringe. Du 
kan godt deltage i julefrokosten lørdag uden at være med hele week-
enden. Tilmelding og betaling til Lonnie senest den 15. november.

BØRNE- OG UNGEGRUPPER
Vi har en gruppe for børn i alderen 6-11 år og en for unge 12-18 
år. Der er stadig plads i begge grupper. Her mødes man i et frirum, 
hvor man frit kan fortælle om sine oplevelser eller bare være sam-
men med andre børn i samme situation. Begge grupper varetages 
af to frivillige, som er uddannet til målgrupperne. De mødes sidste 
torsdag i hver måned i Hjerneskadecenteret i Hillerslev, Kirkegyden 
1B, Ringe. Mødetid er 17.00-18.30. Forældre hygger sig sammen, 
mens de venter. Info og tilmelding til Lonnie.

GRUPPER FOR RAMTE OG PÅRØRENDE
Vi har to pårørendegrupper og en gruppe for ramte. Grupperne kører 
selvstændigt. De mødes efter behov og hygger sig i selskab med 
ligesindede. De er maks.. 8 på hvert hold, og vi har plads til at oprette 
flere grupper. Pårørendegruppe: Kontakt Marianne på ✆ 6071 3385. 
Ramtegruppe: Kontakt Lonnie på ✆ 2020 4080.

CAFÉ OG KREATIVT VÆRKSTED I RINGE
I samarbejde med Foreningshuset Guldhøj har vi café og kreativt 
værksted hver mandag og torsdag kl. 9.00-12.00. Tilbuddet er til 
alle borgere som har lyst til at kigge forbi, drikke en kop kaffe og få 
en sludder. Caféen byder på snak, spil – læse avis m.m., mens der i 
kreativt værksted er mulighed for forskellige former for hobby, som 
f.eks. male/tegne, lettere træarbejde, sy/strikke, perler m.m. Tilbud-
det er gratis, men der kan blive en lille betaling for materialer på 
værkstedet. Mød op, og se dig om. Måske lærer du andre at kende. 
Har du lyst og tid til at bruge en time eller to som frivillig på dette 
projekt, kontakt da Lonnie for nærmere info.

SYDFYN & ØERNE
v/ Lonnie Braagaard - ✆ 2020 4080
mail: mail@hjsf-sydfyn.dk

Alle aktiviteter afholdes klokken 15.30-17.15 i Kvarterhuset, Jung-
hansvej 121 i Kolding, medmindre andet er angivet. Tilmelding til 
vores arrangementer senest 4 dage før afholdelse til Inger til in-
ger1953@gmail.com eller ✆ 2396 1953. Konto: 0759 3225568706 
Middelfart Sparekasse, Kolding afdeling.

4. OKTOBER: “SVEND, KNUD OG VALDEMAR”
Klokken 15.30 opfører teatret Figaros forestillingen “Svend, Knud 
og Valdemar – et midaldrende one-man show”. Pris: 40 kroner.

1. NOVEMBER: JOHN SCHMIDT SPILLER OG UNDERHOLDER
Klokken 15.30. Pris: 30 kroner.

29 NOVEMBER: “NOVEMBERHALLØJ”
Klokken 17.00-19.30, for alle aldre. Tag hver en gave med til pak-
keleg. Vi leger, synger, får aftensmad og kaffe/te + godtepose til 
børnene. Pris: 40 kroner.

17. JANUAR: GENERALFORSAMLING MED AFTENSMAD
Klokken 15.30-18.00.

WALK&TALK
Arrangeres af Charlotte Christensen, charlottenchristensen@gmail.
com, ✆ 2173 7363.

CANAL6000, YOUTUBE
Kanalen har to afsnit om Hjerneskadeforeningen og interview med 
Vibeke Høgsbro på deres YouTube-kanal. Søg på Halvhjernebanden”.

RÅDGIVNING
Patientkontoret, Sundhedshuset, Skovvangen 2A, Kolding, klokken 
15.30-16.30. Datoer: 5. oktober og 2. november.

PÅRØRENDEGRUPPER
Kontakt neuropsykolog Dorte Jacobsen for nærmere besked: dojac@
kolding.dk eller ✆ 7979 6410 / 5177 8986. 

KOLDING
v/ Vibeke Høgsbro - ✆ 7552 9925
mail: vibekehoegsbro@gmail.com

BISIDDERORDNING
Få tryghed til dine møder med det offentlige. Vores bisidder har 
tavshedspligt. Kontakt Peter på ✆ 2671 2613.

TRANSPORT
Har du ikke mulighed for selv at komme til vores aktiviteter eller 
udflugter, kan du kontakte Peter på ✆ 26712613 eller Aasa Petersen 
på ✆ 2296 2358. 

19 medlemmer havde en skøn tur til Bjørnø i august måned. Dejligt 
vejr og god vandretur til Milebjerget med udsigt langt ud over øen. 
God service i Café Pileflet både til formiddag med fortælling af Asger 
og til frokost. Tak til Asger, Randi og tak til Pernille.
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BESTYRELSEN
Formand Mette Rindom Pedersen, ✆ 2088 5651, mette.rindom@
hotmail.dk
Næstformand Jytte Isaksen, ✆ 2289 8470, jisa@sdu.dk
Kasserer Vilhelm Rindom Pedersen, ✆ 4073 0088, kmogville@
hotmail.dk
Inge-Lise Holm, ✆ 6165 5647, ingelise52@icloud.com.com
Erling Steffen Pedersen, ✆ 2361 8280, erpe@outlook.dk
Lise-Lotte Dammann, ✆ 2246 1022, dammann@live.dk
Niels-Christian Lilleøre, 4082 9093, lilloere@esenet.dk
Suppleant Henrijette E. Svendsen, ✆ 5325 1295, Henrijette30@
hotmail.com
Suppleant Torben Groth Pedersen, ✆ 2422 5651, torbengp@live.dk

Aktiviteterne afvikles januar-juni og september-december. Alle faste 
aktiviteter afholdes på Frivillighuset Vindrosen, Østbo, Exnersgade 
4, 6700 Esbjerg, medmindre andet er oplyst. Kontakt tovholderen, 
inden du møder op.

17. NOVEMBER: FOREDRAGET “ET LIV MED AFASI”
Klokken 16.30-19.00. Pris (inkl. forplejning) 75,-. Tilmelding: hjer-
neskadeforeningensydvestjylland.nemtilmeld.dk/38/

CAFE FOR SKADEDE (ESBJERG)
Den tredje mandag i måneden klokken 10.00-12.00. Vi snakker om, 
hvordan vi klarer vores “nye” liv. Tovholder: Lise-Lotte Dammann.

CAFE FOR SKADEDE (RIBE)
Den tredje torsdag i måneden klokken 14.00-16.00 på Frivillighuset 
Vindrosen, Tangevej 6 (indgang 6D), Ribe, mødelokale 4. Gruppens 
formål er at have en hyggelig stund sammen, hvor vi blandt andet 
taler om, hvordan vi klarer vores ”nye” liv. Der vil i gruppen blive taget 

hensyn til personer med afasi, da der til gruppen er knyttet frivil-
lige med stor erfaring i at tale med personer med afasi. Tovholder: 
Mette Rindom Pedersen.

PRICE-BRØDRENE-MK
Vi laver mad efter Price-principperne og får nogle gode samtaler 
imens. Hver anden torsdag i ulige uger klokken 16.00-19.00. Tov-
holder: Jan Thorstensen.

PÅRØRENDEGRUPPE FOR BØRN (CA. 7-12 ÅR)
Her taler vi om det, børnene hver især er optaget af. Deler oplevelser, 
tanker, håb og drømme med hinanden. Taler om udfordringerne og 
bekymringerne, når en forælder har en hjerneskade. Kontakt Mette 
Rindom Pedersen

PÅRØRENDEGRUPPE FOR UNGE (CA. 13-19 ÅR)
Vi taler om forskellige familie- og uddannelsesrelaterede emner. 
Små oplæg præsenteres, hvis det efterspørges. Kontakt Mette 
Rindom Pedersen.

OBS
Pårørendegrupperne for børn og unge er p.t. ikke aktive, men starter 
igen, så snart der er 3 deltagere. Så kære forældre, hvis I tænker, 
at ovenstående kan være et godt tilbud til jeres børn, så kontakt 
Mette Rindom Pedersen.

PÅRØRENDEGRUPPE FOR VOKSNE
Fjerde mandag i hver måned klokken 16.00-18.00. Vi snakker om, 
hvordan det er at have en skadet forælder eller partner, og vi hjæl-
per hinanden. Kontakt Yvonne Elise Nyborg på ✆ 2972 2043 eller 
yvonne.nyborg@gmail.com

WALK&TALK
Gruppen mødes sidste onsdag hver måned ved Fyret ved Sædding 
Centret klokken 10.00.  Der er plads til alle. Tovholder: Niels-Christian 
Lilleøre. Har du lyst til at være tovholder for en Walk&Talk-gruppe, 
må du endelig kontakte Mette.

KAFFEMØDER PÅ ZOOM
Har du lyst til at få en kop kaffe/te med andre mennesker i samme 
situation, skal du bare gå ind på Sydvestjyllands Facebookside og 
finde linket til næste Zoommøde. Zoommødet finder sted hver anden 
torsdag (ulige uger), skiftevis formiddag og eftermiddag, så alle har 
en mulighed for at deltage.

BLIV FRIVILLIG
Kontakt Mette Rindom, hvis du har tid, lyst og overskud til at være 
frivillig. Vi har altid brug for ekstra hænder, ben og hoveder.

MOTION I TØNDERHALLEN
Hver torsdag klokken 17.00- cirka 18.45. Derefter er der fælles-
spisning til klokken 20.00. Pris: 60,-

BISIDDER
Anne Marie Juhl, ✆ 5127 2938, annemariejuhl@live.dk.

ØVRIG KONTAKTPERSON
Steen Pedersen, sp@hsf-ats.dk, ✆ 2168 6996.

FAABORG-MIDTFYN (HILLERSLEV)
Hjerneskadecenteret Hillerslev, Kirkegyden 1 B, Ringe.
1. mandag i måneden: Fællesspisning for hele husstanden klokken 
17.00-20.00. Pris: 50,- per person. Tilmelding til Lonnie senest 
torsdagen før.
2. mandag i måneden: Mandehørm klokken 17.00-20.00. En rigtig 
mandeaften med god mad og hyggesnak. Pris: 50,- per person. 
Tilmelding torsdag inden.
2. mandag i måneden: Tøseaften klokken 17.00-20.00. En rigtig 
tøseaften med let anretning og hygge. Vi deles om udgifterne. 
Tilmelding til Marianne på ✆ 6071 3385 senest torsdagen før.
5. mandag i måneden: Film- eller foredragsaften klokken 18.30-
21.00.

Hver onsdag har vi kreativt værksted i Hillerslev, hvor vi maler, 
arbejder med diamond painting (perler på lærred), og andre former 
for hobby – alt efter ønsker. Det er fra klokken 9.00-12.00. 

HOLD DIG OPDATERET
Følg med i nyhedsbladet, på vores hjemmeside: www.hjsf-sydfyn.
dk/kalender eller i vores Facebookgruppe: Hjerneskadeforeningen 
Sydfyn.

SYDVESTJYLLAND
v/ Mette Rindom Pedersen - ✆ 2088 5651
mail: mette.rindom@hotmail.dk

AABENRAA/TØNDER/
SØNDERBORG
v/ Annette Dall - ✆ 2814 3273
mail: ad@hsf-ats.dk



Smølferne blev hurtigt vores kælenavn, da vi i maj måned 2022 
gik Bornholm Rundt. Hele 45 “smølfer”, små som store, gik turen.

Spænding og forventningens glæde var tydelig at mærke allerede 
flere måneder inden vi skulle afsted. Så da dagen for afgang  endelig 
gryede, var der flere, der lige skulle knibe sig selv i armen for at få 
bekræftet: det var NU!

Vel ankommet til Bornholm, blev vi installeret på Æblehaven Ferie-
center i Allinge, hvor vi havde lejet 14 ferieboliger. Da fordelingen 
efter lidt kært kaos var klaret, skulle nogle over og spise aftensmad, 
mens andre var på selvforplejning.

Det var muligt at vælge mellem to ruter rundt om Bornholm. Og 
man kunne skifte rute, som man ville. ‘Cykelstiruten’ gik langt den 
største del af turen langs fortov og cykelsti. ’Kyststiruten’ var derimod 
noget mere udfordrende og krævede en hel del af dem, der valgte 
denne rute. Turen var delt op i 6 etaper over 6 dage. Hver etape 
var cirka 20 kilometer lang.

Første morgen mødtes vi på parkeringspladsen over for vores grup-
perum. Turens røde snor blev da klippet af Bjarne Kirkegaard, som 
er politiker og medlem af handicapudvalget i Bornholms Kommune. 
Vi havde også inviteret TV2 Bornholm til at komme. Det gav super 
omtale. Vi fik også under turen en side i Bornholms Tidende. Om-
talen gjorde os kendte på hele Bornholm, hvilket vi oplevede flere 
gange. Blandt andet blev vores gangere ofte stoppet på deres tur 
rundt af nysgerrige bornholmere, der lige ville vide lidt om, hvem 
vi var, eller bare sige hej og god tur til os.

Efter ‘klipningen’ varmede vores medbragte naturterapeut, Kir-
sten Heide, flokken op til, hvad der viste sig at være den mest 
udfordrende etape på hele strækningen, i hver fald for dem, der 
skulle gå på kyststien. Cykelstiruten var langt mere behagelig og 
snoede sig i passende afstand fra kysten og de forrevne klipper. 
Ved begge ruter var en følgebil. Det var en anstrengende tur 
for holdene sådan første dag at lægge ud med 20 kilometer. 
Specielt kyststiholdet fik ”kærligheden at føle”. Det gik over stok 
og sten – mest sten. 

Vi havde medbragt fire minibusser. To skulle fungere som følgebiler 
og til opsamling af dem, der ikke kunne klare mere netop den dag. 

En bil fungerede som frokostvogn. Hver dag klokken 12.00 holdt 
frokostbilen med dagens madpakke på de udvalgte ”spisesteder” 
til de mange gangere, der naturligvis var temmelig sultne efter at 
havde gået cirka halvdelen af dagens etape. Den sidste bil var afsat 
som samaritvogn. Hvor vores naturterapeut klarede udstrækninger 
og opvarmning, behandlede vores samarit vabler og smårifter. Vi 
slap for de større skader – lige indtil fredag, hvor en ganger faldt 
og slog ansigtet. Tilset af vores medbragte sygeplejerske, blev det 
heldigvis konstateret, at skaden ”kun” bestod af nogle gevaldige 
blå mærker og en sprukken læbe.

De mange gangere fik hurtigt dannet små grupper,som passede sam-
men i gangstil og tempo. Der blev også dannet venskaber på tværs
af landsdele og lokalafdelinger.

Det blev en fantastisk tur for alle. Flere overgik, hvad 
de troede muligt i fysik og antal tilbagelagte kilometer. 

Sidste del af turen blev i øvrigt også dækket af 
TV2 Bornholm. Så vores mål om ikke kun at

            afsætte fodspor på Bornholm men også i folks 
bevidsthed om hjerneskadeproblematikker blev 

til fulde opfyldt. Det blev en tur, som vores 
deltagere sent glemmer, og for mange 

et bevis på, at man kan meget mere, 
end man tror – selvom 

man er hjerneskadet!

BLÅ KVINDER OG MÆND PÅ BORNHOLMBLÅ KVINDER OG MÆND PÅ BORNHOLM

Rød = Cykelstiruten
Blå = Kyststiruten




