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Marianne fik en
hjerneblødning,

da hun fødte sin søn.
I bladet reflekterer
hun over de ti år,
som nu er gået.
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FORMANDEN HAR ORDET 
Som sædvanligt er jeg i den heldige situation, at jeg får lov at læse bladet før alle jer andre. 
Denne gang kan I glæde jer til et blad, som er en blandet landhandel med artikler om alt muligt.

Mange gange laver landskontoret blade med et gennemgående tema, som for eksempel 
dengang det handlede om LEGO og rehabilitering. Det var så godt et blad. Denne gang er 
der ikke et gennemgående tema, men diverse artikler, som er blevet hældt ned i en tragt, og 
ud er kommet et lige så godt blad. Jeg kan godt afsløre, at jeg kan lide begge dele lige godt. 
Hver gang kan jeg læse smaddergode historier/artikler. Og hver gang griner, smiler, bander, 
bliver jeg rørt og lærer noget nyt.

Nogle gange taler jeg med vores ansatte på landskontoret om, at vi i foreningen har så mange 
undergrupper, som alle ville fortjene hver deres eget temablad. Måske om ti år er vi kommet 
igennem, så ingen føler sig snydt. Jeg håber og tror, at vores medlemmer har forståelse for 
dette, for vi kan ikke dække alt i hvert blad. 

Denne gang er nu kommet en del med. Her er indlæg om hjerneskader på grund af hjerne-
blødninger (Marianne og Anette), anurismer (Dorthe), trafikuheld (Jan), tumor (Henriette), 
AVM – altså misdannede blodkar i hjernen (Marlene). Det hele krydret med klumme, sommer-
højskoleophold og andet godt.

Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Jeg er umådeligt stolt over, at vi er så inklu-
derende en forening. Vi er ligeglade med, hvordan I har fået hjerneskaden, men ikke med, 
hvordan I lever med den. For det gode er jo, at uanset hvorfor hjerneskaden er kommet, forstår 
I præcis, hvordan de andre har det, når I læser om dem. Skaderne har ikke samme årsag, men 
det man går igennem, er ikke så forskelligt endda.

Jeg kom til at kalde bladet en blandet landhandel. Man kan også tage endnu mere positive 
briller på og kalde det en eksplosion af gode artikler. Så det gør jeg. Skænk jer en kop kaffe/
te etc. Sæt jer i den gode lænestol, og tag bladet til jer. Det skuffer ikke.

Marie Klintorp, formand for Hjerneskadeforeningen
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DET SKER I FORENINGEN

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023
Hjerneskadeforeningens repræsentant-
skabsmøde foregår i 2023 den 29.-30. 
april i Nyborg.

WEBINAR
Den 15. december klokken 18.00 holder 
vi et webinar om neuroplasticitet i for-
hold til alder med børneneuropsykolog 
Lone Fjeldborg fra Hjerneskadecenter 
Virum. Lone er en fantastisk formidler, 
så det bliver godt. Find tilmeldingslink 
på hjerneskadet.dk eller vores Face-
bookside.

LOKALE GENERALFORSAMLINGER
Alle lokalafdelinger afholder general-
forsamling i januar eller februar 2022 
(se dato i lokalindstikket). Vi opfordrer 
alle medlemmer til at deltage i general-
forsamlingen hos deres lokalafdeling. 
Et medlemskab = 1 stemme. Det er en 
åbenlys mulighed for at få indflydelse 
på, hvilke aktiviteter og tilbud der skal 
være i dit område. Kom og mød andre 
medlemmer og lokalområdets frivillige.

STØT OS NÅR DU
TANKER HOS OK BENZIN 
Når du tanker hos OK Benzin, kan du 
vælge at støtte Hjerneskadeforeningen. 
Ved seneste donation modtog vi 10.380 
kroner. Vil du også støtte, når du tanker, 
kan du læse her, hvordan: www.hjerne-
skadet. dk/stoet-hjerneskade- forenin-
gen/ok-benzin-stoet-naar-du-tanker/

MEDLEMSTILBUD 
Med mellemrum laver vi nye samarbejds-
aftaler til fordel for vores medlemmer. 
Husk engang imellem at tjekke her: 
www.hjerneskadet.dk/hjerneskadefor-
eningen/medlemstilbud/aktuelle-tilbud-
og-rabatter/

SOLSIKKESNOREN 
Solsikkesamarbejdet vokser med flere 
patientforeninger og flere virksomheder. 
Siden sidst har blandt andet Leos Lege-
land, DHL, Atlantic Airways, Foreningen 
Danske Døvblinde, Salling Group og Ikea 
Danmark meldt sig ind i programmet for 
at støtte mennesker med usynlige syg-
domme og handicap.
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LIDT OM MIG, MARIANNE

Jeg har altid haft en iboende nysgerrighed, som jeg i dag kan 

se, jeg har brugt som en ressource igennem mit eget genoptræ-

ningsforløb. I nysgerrighed er indlejret et initiativ til at handle 

og et stærkt ønske om at lære nyt. Og netop initiativet er et 

centralt omdrejningspunkt, da der i initiativet er indbygget en 

selvstændighed i ens aktiviteter/gøremål, som kan vise men-

nesket bag hjerneskaden.

I min optik er himlen loftet. En drømmer har jeg nok altid været. 

Jeg har forsøgt altid at gribe de muligheder, livet har givet mig. 

Dette kombineret med en stærk udlængsel betød, at jeg efter 

et højskoleophold efter gymnasiet tog til Schweiz for at arbejde 

som tjener to sæsoner og spare penge sammen til en rejse til 

Australien.

Efter Australien begyndte jeg på min første udddannelse til 

lærer på lærerseminariet i København. Jeg valgte dog at stoppe 

på seminariet, da mit hjerte brændte for det didaktiske. Op-

dragelseselementet i uddannelsen var jeg i langt mindre grad 

interesseret i. Efterfølgende opkvalificerede jeg min studenter-

eksamen med enkeltfagene kemi, matematik og billedkunst samt 

kunsthistorie på Åbent Universitet. Min plan var at søge ind på 

skulptørlinjen på konservatorskolen i København. Jeg kom dog

ikke ind.

 

I mellemtiden havde en veninde anbefalet mig at søge ind på 

Ergoterapeutskolen i København. Jeg kom ind, og så begyndte nye 

kapitler i min bog. Jeg blev uddannet ergoterapeut i PBL-metoden, 

det vil sige problembaseret læring. Før min hjerneskade arbejdede 

jeg som neurologisk ergoterapeut herunder som selvstændig 

og børneergoterapeut. Foruden min ergoterapeutuddannelse 

har jeg en kandidatgrad i generel pædagogik fra Danmarks 

Pædagogiske Universitet.

JEG SKRIVER FRA STJERNERNE

4

Hvordan starter man sit liv igen efter en hjerneskade? Det spørgsmål måtte jeg stille mig selv, da jeg 
i 2012 fik en hjerneblødning i forbindelse med min søns fødsel. Hjerneblødningen betød, at jeg måtte 
begynde mit liv som nybagt mor i en kørestol med en hjerneskade.

Teksten her er udtryk for min egen subjektive oplevelse af livet efter at have fået en hjerneskade. 
Et forsøg på at tænke både tilbage og fremad og sætte ord på, hvordan man atter får taget hul på sit 
liv efter en hjerneskade.
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HVAD DER SKETE

For cirka ti år siden fik jeg en hjerneblødning i forbindelsen 

med min søns fødsel. Min mands og mit liv slog kærlige og vold-

somme kolbøtter. Et var, at der var kommet den fineste lille, nye 

verdensborger til. Et andet var, at jeg var endt i en kørestol med 

en hjerneskade, hukommelsesproblematikker og dobbeltsyn. 

Dele af forløbet kan jeg ikke huske, hvorfor de billeder, som min 

mand har taget under den første periode, er vigtige. Billederne 

er blevet mine centrale livsvidner, nu hvor jeg ikke kan genkalde 

billederne i min hukommelse. De viser fragmenter af historien; 

af alt det, som er sket. De vidner om min og min families historie.

Jeg kan ikke huske de konkrete detaljer og begivenheder i forløbet, 

men billederne fremkalder følelser i mig, som jeg kan mærke og 

huske i mit hjerte.

Min søn og min mand er de vigtigste mennesker i mit liv. Jeg 

smiler i mit hjerte, når jeg tænker på dem. Min mand har for-

talt mig, at jeg hurtigt besluttede mig for at blive så god som 

muligt igen, og at mit fokus fra fødslen af vores søn har været 

på genoptræning. Jeg har altid haft et stærkt ønske om at blive 

den bedst mulige version af mig selv — som mor, kone, søster, 

veninde og menneske. Et ønske, som er koblet sammen med en 

grundlæggende motivation til at kunne klare mig selv og være 

en aktiv medspiller i mit eget liv.

Genoptræning var og er stadigvæk et nøgleord for mig. Jeg starte-

de min genoptræning med terapeuter på et genoptræningsafsnit 

på sygehuset. Da jeg var kommet hjem, kom der i første omgang 

terapeuter i vores hjem. I dag er jeg tildelt hjemmevejledning via 

min hjemkommune. Min træning foregår nu på et træningscenter, 

hvor jeg er tilknyttet et neurologisk træningshold hos min fy-

sioterapeut. Træningen på centret kombinerer jeg med løbeture 

og at klatre i de københavnske klatrehaler. Det vil sige, at jeg 

inddrager mine tidligere fritidsinteresser i min genoptræning, 

samtidig med at jeg genopliver og vedligeholder mit netværk 

og danner nye netværksrelationer.
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I dag sidder jeg og skriver denne artikel ved vores spisebord i 

vores lejlighed. I processen tænker jeg tilbage på forløbet. For 

hvad er det, som gør, at jeg kan sidde her og skrive denne her 

tekst og dermed igen være i stand til at forsøge at gribe livet 

på ny? At jeg har været i stand til at komme fra en kørestol til et 

stående og undersøgende menneske?

NETVÆRKETS BETYDNING

Netværket i mine fritidsaktiviteter er centralt, og aktiviteterne 

er rum, jeg kan “lege i”. Møde tidligere træningsmakkere og hilse 

på kendte ansigter. Aktiviteten hjælper med til at forstå mig selv 

og indgå i en helhed. 

Jeg et priviligeret menneske, som har et godt netværk af familie 

og venner. Et netværk, som har været og er en vigtig byggesten 

i min rehabilitering. De hjælper mig til at kunne genkalde mit liv 

og skaber samtidig nye trædesten for mig, når vi er sammen. I 

relationen finder jeg nye facetter af mig selv som mor, kone, 

søster og ven.

Mit netværk hjælper mig også til at kunne acceptere og nyorien-

tere mig. Jeg kommer nok aldrig til helt at forstå, hvad der skete, 

men netværket spiller en stor rolle i, at jeg kan lære at forstå min 

og min families historie og situation. Dertil kommer, at de hjælper 

mig og min hukommelse på vej, fordi menneskene i mit netværk 

er livsvidner til, hvad der er sket. Deres minder bevidner, hvem 

jeg var før min hjerneskade, og hvem jeg er nu.

GENTAGELSENS KUNST

En vigtig strategi er gentagelse. Gentagelse af de daglige ak-

tiviteter er både medvirkende til og støttende i forhold til at 

kunne klare mine daglige gøremål selvstændigt. Herved bliver 

gentagelsens kunst også en del af min hukommelsesstrategi i 

forhold til de mange daglige opgaver, som ethvert menneske har 

i sit liv, såsom at stå op om morgenen og tage hul på dagen. En 

god portion stædighed og gentagelsens kunst har betydet, at 

jeg har været i stand til at opnå selvstændighed i mit liv igen. 

Der har betydet, at jeg har kunnet bevæge mig videre og igen 

begynde at “række ud efter stjernerne” og kunne drømme igen. 

HIMLEN ER LOFTET

Hvordan rækker jeg ud efter stjernerne? Som et eksempel er jeg 

begyndt at klatre igen. Det er en aktivitet, som fordrer overblik, 

problemløsning, styrke og at kunne bevare hovedet koldt i pres-

sede situationer. Det overblik, jeg styrker ved at klatre, kommer 

ikke kun til nytte i mine fritidsaktiviteter men bidrager til, at 

jeg kan være så selvhjulpen i min dagligdag, at jeg kan sørge 

for opgaver som rengøring og indkøb og aktivt opleve nye ting 

med familie og venner.

TEKST: MARIANNE BOESGAARD, SOM FIK EN HJERNEBLØDNING I 2012 - FOTO: PRIVATE
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Skal jeg svare på, hvorfor og hvordan det at være selvhjulpen i 

mine daglige aktiviteter er et centralt omdrejningspunkt i min 

rehabilitering, må jeg først tage fat i et af de andre spørgsmål, 

jeg har måttet stille mig selv gennem forløbet og fortsat gør: 

“Hvem er jeg, og hvordan kommer jeg tilbage til mit liv?” Hjer-

neblødningen ændrede mit udgangspunkt. Jeg er mor, men 

jeg har en hjerneskade. Selvhjulpenhed handler om mere end 

selvstændigt at kunne klare de daglige gøremål. For mig handler 

det i lige så høj grad om at kunne opleve nye sider af mig selv 

som menneske. Jeg har altid været en drømmer. Jeg kan lide at 

opleve noget, jeg ikke har oplevet før. Jeg bruger mine drømme 

og min nysgerrighed til at sætte mål for min rehabilitering og 

aktiviteterne i den.

Motivationen for at handle er dybt indlejret i mig. Jeg har et solidt 

fundament, en iboende stædighed, en appetit på livet og en lyst 

til at opleve på ny. I min optik er himlen loftet. Livet kommer med 

naturlige benspænd. Min stædighed har hjulpet mig til ikke at 

give op, når jeg møder et af livets benspænd. Derimod rejser jeg 

mig op og møder verden.

Det er dog med blandede følelser, at jeg sidder her i dag og 

skriver om mit forløb. Før min hjerneskade havde jeg et liv, som 

til stadighed forandrede sig, i takt med at jeg afsøgte forskellige 

områder af neurologien i mit arbejde som ergoterapeut. I dag 

er min situation meget anderledes. Min verden åbner sig mere 

og mere, men jeg er stadig i gang med at genopbygge og skabe 

relationer. Alt i min verden skal ses og forstås i en tidshorisont 

på næsten 10 år med en skade i hjernen.

MENNESKET BAG SKADEN

Til min historie hører, at jeg som ergoterapeut selv har arbejdet 

med hjerneskadede børn og voksne før min egen skade. Det er 

så vigtigt som fagperson at huske at se mennesket bag skaden. 

For det ikke kun en hjerneskade, som sidder foran en. Det er 

et menneske med kompetencer, netværk, familie, historie og 

personlighed.

Jeg har selv været heldig i den forstand, at jeg i dag kan klatre og 

løbe igen. Jeg kan hente min søn i skole, lave aftensmad til min 

familie, sørge for husholdningen og opleve nye steder med min 

familie. Men det er ikke nok! Jeg har altid villet mere og været i 

bevægelse mod nye oplevelser og mod at være noget for andre. 

I den henseende slutter rejsen ikke her. Nye rejser venter.

Min mand har tidligere beskrevet det, som om jeg var væk i tid 

og rum. Men jeg er landet igen. Hjerneskaden har jeg stadig. De 

ar, jeg har i min hjerne, forsvinder ikke. Men hjernen er plastisk, 

jeg kan leve mit liv og opleve på ny, og der sker hele tiden nye 

fremskridt.

Tab af identitet er også et centralt tema efter en hjerneskade. For 

hvem er mennesket bag skaden, og hvad er det, som motiverer 

til igen at blive en aktiv del af sit liv og finde nye veje? Jeg har 

selv måttet finde nye veje og lære mig selv at kende igen. Men 

jeg er begyndt at dagdrømme igen. Hvem ved … måske sender 

jeg en stjerne herned.     ■

ET BARN BLIVER FØDT

I 2015 havde vi i medlemsbla-

det artiklen “Et barn bliver født”, 

hvor Mariannes mand, Thomas, 

fortalte familiens historie fra sin 

vinkel som pårørende fra fødslen 

og hjerneblødningen i november 

2012 frem februar 2015.

Du finder artiklen på vores hjemmeside.

hjerneskadet.dk/paaroerendes-liv/din-nye-hverdag/et-barn-

bliver-foedt-min-kaereste-faar-en-hjernebloedning/ 
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JEG HAR
VÆRET HELDIG

Det er en kæmpe livskrise at få en hjerneskade, er det ikke?

Jo, bestemt. I min journal står jo, at da jeg vågnede på Rigsho-

spitalet fra min to og en halv måned lange koma, var der ingen 

reaktion i hele den venstre side af min krop. Helt lammet var 

jeg. Mine døtre fik beskeden: ”Vi kan ikke sige med sikkerhed 

om førligheden kommer tilbage hos jeres mor.” Lægerne var ikke 

sikre på, om jeg overhovedet ville overleve. Så det har bestemt 

ikke været en sjov tid for dem. Jeg har det imidlertid godt nu. 

Der må være nogen eller noget, der har holdt hånden over mig.

Hvordan har dit genoptræningsophold været?

Jeg kan ikke huske noget fra min tid på Rigshospitalet, hvor jeg 

lå i koma i to en halv måned, men kan godt huske min tid på 

Hvidovre Hospital, som jeg blev overført til efter min opvågning 

fra komaen. Da tiden kom, hvor jeg blev udskrevet fra hospitalet, 

placeredes jeg på et plejehjem med rehabiliteringsafdeling. Der 

lå jeg blandt mennesker i alderen 70 til 90 år og følte mig ret 

malplaceret. Jeg lærte dog en sød, ældre dame at kende. Hun 

var i 70’erne. Vi udviklede et venskab, som vi stadig holder ved.

Efter hjemkomsten fra plejehjemmet til min egen bolig fik jeg 

mulighed for at gå til genoptræning i et genoptræningscenter 

i min by, Korsør. Det er et sted med kommunale fysio- og ergo-

terapeuter. Træningen varede omkring to timer hver tirsdag og 

torsdag. Om tirsdagen havde de valgt at lave træningen udendørs. 

Om torsdagen trænede vi indendørs. Det var højsommer, så jeg 

holdt mest af at træne om tirsdagen, hvor vi kunne være ude. 

Som afslutning fik vi en gratis prøvetime i et almindeligt lokalt 

træningscenter i byen. Behandlerne synes jo, det er vigtigt, 

at folk træner videre på egen hånd. Derfor træner både min 

kæreste og jeg stadigvæk ved maskinerne henne i vores lokale 

Loop Fitness Center.

Får du praktisk hjælp til noget i dag?

Nej, overhovedet ikke. Jeg kan alting, undtagen at løfte tunge 

ting, men det kunne jeg heller ikke før aneurismen. Årsagen er 

en gammel rygskade, hvorfor jeg har haft fleksjob siden 2003. 

Jeg arbejdede som bogholder før aneurismen, og det gør jeg 

stadigvæk.

Har du gener som følge af hjerneskaden?

Jeg har lidt problemer med balancen og kan for eksempel ikke 

sidde på hug, for så vælter jeg. Det er også svært at stå på et 

ben og samtidig løfte det andet ben og tage en sok på foden. 

Jeg skal helst sidde ned på en stol og gøre dette. Det er også 

blevet sværere at få sko på, og derfor har jeg købt et skohorn. 

Dog kan jeg sagtens cykle. Mine døtre og min barndomsveninde 

hjalp mig meget i starten, da jeg ikke kunne alt selv herhjemme. 

Jeg var så heldig, at jeg måtte ringe efter dem, hvis der var nogle 

småting, der drillede. Det betød meget.

I 2020 da Dorthe var 49 år, fik hun en hjerneskade som følge af en aneurisme. Hun faldt om i sit 
hjem, hvor hun befandt sig alene, men var så utroligt heldig at blive fundet af sin barndomsveninde, 
der kom for at se efter hende, fordi de havde aftalt at lufte hunde sammen. Dorthe fortæller om sit 
livs krise og oplevelsen, der ændrede den kurs, hun oprindelig havde sat.
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Jeg lider nu af det, der kaldes ”invaliderende træthed”. Jeg er 

træt hele tiden og sover ofte mange timer. Derudover har jeg 

fået indopereret en shunt i hjernen, der virker godt. Det fungerer 

som et dræn, der leder blod og vand væk fra hjernen, hvis der 

skulle blive problemer igen. Denne shunt har i lang tid, engang 

imellem, larmet som en summende bi i mit hoved, men det er 

den heldigvis stoppet med. Jeg er blevet meget glad for, at høre 

musik og er begyndt at sove med baggrundsmusik hele natten. 

Det er godt for mig.

Det var helt uvurderligt at have mine døtre og min barndoms-

veninde ved min side under mit sygeforløb. Jeg var og er også 

utrolig glad for mine fire katte. De har en beroligende indvirkning 

på mig. Kattene og min hund glædede jeg mig helt vildt til at 

gense, da jeg lå syg. Forresten siger videnskaben, at katte har 

en positiv indvirkning på folk med forhøjet blodtryk. Blodtrykket 

falder nemlig, når man sidder og aer en kat.

Ved du, hvorfor du blev ramt af aneurismen?

Jeg spurgte en læge på hospitalet, om der var en årsag til min 

aneurisme. Han sagde, at stress, for højt blodtryk og rygning 

kunne være nogle af årsagerne. Jeg havde faktisk været i be-

handling for højt blodtryk i mange år, så derfor tror jeg ikke, at 

jeg havde for højt blodtryk på tidspunktet for aneurismen. Jeg 

røg derimod cigaretter, og måske var jeg også lidt stresset, men 

ikke voldsomt stresset. Jeg stoppede selvfølgelig med at ryge, 

og det begynder jeg aldrig på igen. Det ville jo være med livet 

som indsats.

Hvad har været din største udfordring

i forbindelse med din hjerneskade?

At få styr på mit følelsesliv har været den største udfordring. 

Da jeg vågnede op efter komaen, opdagede jeg, at de følelser 

jeg havde haft for ham, der på dét tidspunkt havde været min 

kæreste igennem ni år, de var væk. Når sygeplejerskerne gav 

mig min telefon og sagde: ”det er din kæreste,” tænkte jeg: “hvad 

ringer han nu for? Hvorfor lader han mig ikke være?”

Så skete der det underlige, at jeg begyndte at have følelser for 

en mand i mit nærmiljø, som jeg førhen ikke havde haft tænkt 

sådan om. Det var en mand, jeg aldrig havde haft et forhold til, 

men som blot havde været en ven. Desuden var han gift. Det 

var tydeligt for mig, at jeg pludselig havde udviklet følelser for 

denne mand, men alligevel prøvede jeg i tre måneder at videreføre 

forholdet til min kæreste igennem ni år. Det fungerede imidlertid 

ikke. Følelserne for ham var forsvundet.

Jeg besluttede at fortælle ham det, som det var, og afsluttede 

forholdet. Min dårlige samvittighed over situationen forsvandt, 

og jeg fik lidt mere ro på indeni. Følelserne for den gifte mand 

forduftede dog ikke. Jeg gik og håbede på, at de ville gå væk, 

men det gjorde de ikke. Det var meget frustrerende, ja faktisk 

ubehageligt. Det varede i omkring halvandet år. Jeg har analyseret 

situationen mange gange og er kommet frem til, at følelserne må 

have ligget i mig, før jeg blev ramt af aneurismen og den deraf 

medfølgende hjerneskade. Før har jeg nok bare været i stand til 

at undertrykke følelserne.

Da jeg begyndte mit forløb på det kommunale genoptrænings-

center, mødte jeg så en helt tredje mand, Michael. Ham endte jeg 

med at blive forelsket i. Efter min hjerneskade plejede jeg at sige 

til folk: ”jeg har det svært emotionelt,” men efter forelskelsen i 

Michael faldt tingene ligesom på plads. Det har været det bedste 

for mig at møde ham, fordi jeg dermed kom fuldstændig ud af 

det følelsesmæssige kaos, jeg stod i.

Havde du problemer med følelserne

for dine børn efter din hjerneskade?

Nej, mine følelser for børnene var stadig de samme. Jeg kunne 

også sagtens kende mine børn igen efter opvågning fra min 

koma. Vi kunne tale åbent om alting, og de var en kæmpe støtte 

for mig. Vi blev på et tidspunkt inviteret til et kursus i Slagelse 

for hjerneskadede og deres pårørende. Det var et godt forløb, 

som vi kunne deltage i over ti gange. Min yngste datter og jeg 

fulgte forløbet sammen. De første fem gange var det kun for de 

pårørende. Min datter gik op i det med liv og sjæl, og det er jeg 

hende dybt taknemmelig for.

Har du nogen fritidsinteresser?

Min nye kæreste og jeg går til linedance. Det er ret sjovt.

Her på bordet i din lejlighed, hvor vi sidder lige nu,

ligger en masse brikker fra et puslespil.

Nogen er i gang med at samle det. Er det dig?

Ja. Jeg holdt også af at lægge puslespil før min hjerneskade. 

Lægerne siger, at det er rigtig god træning for hjernen. Jeg har 

over 200 puslespil. Jeg lægger dem igen og igen, så jeg holder 

træningen ved lige.

Er der noget, du gerne vil sige til andre, som har været

eller befinder sig i samme situation som dig?

Kæmp for det. Selvom det ser sort ud, og man for eksempel er 

lammet i kroppen, kan situationen altså godt vende. Jeg var jo 

lammet i hele min venstre side, men i dag har jeg ingen nedsat 

funktionsevne eller nedsat føling i kroppen. Min krop fungerer, 

stort set, normalt.    ■
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Anette Houstrup Skjønnemand blev for fire år siden ramt af 

en hjerneblødning, som vendte op og ned på hendes liv. Men 

indædt fight, stædighed og optimisme har fået hende tilbage 

til et godt liv.

 

Den 18. januar 2018 tog Anette Houstrup Skjønnemand på 

arbejde. Og hun regnede med, at der ventede en travl og normal 

dag helt som de dage, der bare var naturlige for en kvinde med 

et godt job og en travl hverdag.

Så hun sagde farvel til sin mand på Hovedengens parkeringsplads 

i Ribe og kørte på arbejde.

— Jeg var lidt svimmel, da jeg stod op, men jeg regnede ikke med, 

at det var noget særligt, så jeg tog på arbejde som sædvanlig. 

Jeg havde et møde med en anden chef, og jeg skulle hente 

ham, da han mødte op i afdelingen, fortæller Anette Houstrup 

Skjønnemand.

— Da jeg gik op ad trapperne, kunne jeg mærke, at der var noget, 

der ikke var helt, som det skulle være. Jeg følte, jeg gik på skum-

gummi, og jeg var ør i hovedet. Vi kom op på første sal, og jeg 

gik lige på toilettet, for at jeg kunne sidde med hovedet mellem 

benene for at blive frisk igen. Efter et par minutter rejste jeg 

mig op for at tage lidt vand at drikke, men jeg kunne ikke synke 

det. Jeg vidste, at det kunne betyde, at jeg kunne have fået en 

blodprop, men jeg skulle jo lige have overstået mødet, siger hun 

med rolig stemme.

Anette kunne derefter ikke snakke rent, og hun blev enig med 

sin kollega om, at de skulle udsætte mødet. Men inden de havde 

gjort noget, var hun væltet om på gulvet, og der blev med det 

samme ringet 112.

 

Seks minutter efter var ambulancen der, så hjælpen kunne ikke 

komme meget hurtigere. Det skete i Esbjerg, så kun få minutter 

senere var hun på Sydvestjysk Sygehus, og der blev taget hånd 

om hende med det samme.

ANETTE GLEMMER

ALDRIG
18. JANUAR 2018

” Jeg kan ikke gå, men min hjerne ved det ikke, for 
jeg burde ikke kunne flytte mine ben, for det cen-
ter i hjernen der tager sig af det er ødelagt. Men 
det er min stædighed, der gør at jeg går, og min 
hjerne er indrettet sådan, at når der er noget jeg 
vil, så skal jeg nok få det gennemført.

Anette Houstrup Skjønnemand

En hjerneblødning 
har ændret hendes 

liv radikalt, men hun 
kæmper for at bevare 

det gode liv
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— Du skal ikke være ked af det, for det er nok en blodprop, lød 

det fra en af de læger, der modtog mig på sygehuset. Trom-

bolyseholdet var klar, og jeg blev scannet, for de var godt klar 

over, at jeg med en lam venstre side var ramt på den ene eller 

den anden måde.

DET VAR EN HJERNEBLØDNING

Beskeden kom kort tid senere, og det viste sig, at det var en 

hjerneblødning, og det er der ikke så meget at gøre ved. Hun blev 

sendt til Odense, hvor der er eksperter på det område, og det 

skete, da de var bange for at trykket i hovedet ville give problemer.

— Jeg slap for at skulle opereres, og det, troede jeg, var en fordel, 

men det viste sig senere at give en permanent lammelse, og det 

var jo ikke så rart.

Anette kom efter et par dage tilbage til Sydvestjysk Sygehus, 

da de skulle finde et sted, hvor der var plads til genoptræning.

Anette fik en hjerneblødning: Jeg kan ikke gå, men min hjerne ved det ikke, så jeg gør det alligevel.
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Hun kunne på det tidspunkt stort set ingenting, og hun blev 

liftet og sondemadet.

— Lægerne sagde til Henrik og mine børn, at det er sådan, det 

bliver, og vi må ikke forvente, at der kommer fremgang, for til-

standen bliver ikke bedre. Det er klart, at det var et kæmpe slag 

for dem, og mine børn var lige ved at miste modet, men jeg hørte 

det heldigvis ikke, for så havde jeg skældt ud, siger hun bramfrit.

HUN VILLE FIGHTE SIG TILBAGE

Anette Houstrup Skjønnemand startede genoptræningen, og da 

hun gik i gang, kunne hun ingenting, hun sad i kørestol, og hun 

skulle have hjælp til alt.

— Jeg skulle have hjælp til at gå på toilettet og til at gå i bad, og 

det er noget af det mest ydmygende, jeg nogensinde har oplevet. 

Den ydmygelse har givet mig kræfterne og viljen til at kæmpe 

mig tilbage. Da jeg første gang var til træning, spurgte jeg om, 

hvad mine udsigter var, og om jeg nogensinde ville komme til at 

gå igen. Svaret var helt klart, at jeg ikke ville komme til at gå igen. 

Men man skal ikke sige sådan noget til mig, for så skal jeg bevise 

det modsatte. Den egenskab er jeg glad for, at jeg har med mig.

DEN HÅRDE KAMP TILBAGE TIL LIVET

I dag kan Anette både gå med rollator og med stok, og det er 

egentlig imod alt, hvad læger og fysioterapeuter forudsagde.

— Jeg kan ikke gå, men min hjerne ved det ikke, for jeg burde ikke 

kunne flytte mine ben, for det center i hjernen, der tager sig af 

det, er ødelagt. Men det er min stædighed, der gør, at jeg går, 

men min hjerne er indrettet sådan, at når der er noget, jeg vil, 

så skal jeg nok få det gennemført.

Anette var indlagt i 102 dage til genoptræning, men hendes 

venstre arm har desværre ikke været til at redde og få liv i igen.

— Allerede da jeg var til genoptræning på sygehuset, fik jeg lært 

selv at gå i bad. Personalet ville ikke have, at jeg gjorde det, men 

jeg sneg mig til at gøre det om morgenen, inden de opdagede 

det. Det var ydmygende at skulle bades af andre, så det havde 

højeste prioritet at få det lært.

— Jeg har på intet tidspunkt givet op. Men jeg har indset, at træ-

ning betyder alt. Jeg var på et fire ugers langt træningsophold 

i Montebello, og jeg kom i en kørestol og forlod stedet med en 

rollator. Jeg var også på et ophold på Vejle Fjord, og jeg opdagede 

der, at jeg havde fået "rollatorrøv", og så lærte jeg mig selv at 

gå med stok.

HENDES HJEM FORSVANDT

Da hun blev ramt af hjerneblødningen, boede hun sammen 

med sin mand på første og anden sal i en ejendom i gågaden

i Ribe.

Livet blev ændret radikalt, da Anette for flere år siden fik en hjerneblødning. Men det har ikke ødelagt hendes liv.
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– I min skoletid sagde min klasselærer, at jeg er som en korkprop, 

og uanset hvor meget man trykker mig ned, så kommer jeg altid 

ovenpå igen. Det tror jeg gavner mig rigtig meget nu. Jeg har 

haft mange svære perioder i mit liv, og der har været mange sten 

på min vej, men jeg er hver gang kommet det rigtige sted hen.

— Jeg har bestemt et godt liv, og jeg har et bedre liv end rigtig 

mange andre, og der er ingen, der skal have ondt af mig. Min 

mand er god ved mig, men jeg er også god ved ham. Maden står 

på bordet, når han kommer hjem, og jeg tror, at vi har lært, at vi 

ikke ved, hvordan dagen i morgen ser ud. For vi har jo oplevet, 

at tingene bliver vendt på hovedet, og vi skal derfor altid leve 

det gode liv. Det er vi blevet meget bedre til.

STÆDIGHED ER EN STYRKE

— Jeg har opdaget, at min stædighed, som Henrik tit har forbandet, 

har været en af de bedste egenskaber, når jeg skal træne mig 

tilbage. Stædigheden har gavnet mig helt vildt, og jeg giver ikke 

op. Jeg har valgt, at jeg fortsat vil leve, og vi lever et næsten 

normalt liv. Jeg kan altid blive bedre, og jeg træner hele tiden, og 

min gangrutine er det, jeg skal have forbedret nu, for det giver 

sikkerhed. De dage, hvor jeg ikke træner, kører jeg 10 kilometer 

på motionscykel, og jeg må bare erkende, at jeg ikke kommer 

nogen vegne uden træning, og jeg sætter mig hele tiden nye mål.

— Jeg bliver indimellem hidsig, og jeg fyrer eder og forbandelser 

af, men jeg bruger det positivt og på den måde giver det mig 

en styrke. Det værste er, når jeg sidder i kørestol og folk bukker 

sig ned for at snakke med mig. Det kan virkelig gøre mig både 

sur og ked af det, siger en hudløs ærlig Anette Houstrup Skjøn-

nemand.     ■

Artiklen er oprindeligt trykt i Ugeavisen Ribe i august 2022. 

Tak til Ugeavisen Ribe, som venligt har givet os lov til at tage 

den med i vores medlemsblad.
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Der kunne ikke findes en løsning på, hvordan hun ville kunne 

bo der, og det betød, at Henrik købte et nyt hus i grundplan. 

Det havde hun affundet sig med, selvom det ikke var en rar 

fornemmelse.

 

— Mit hjem, det sted som jeg elskede at opholde mig i, forsvandt, 

og jeg fik et nyt hus, hvor andre havde pakket mine ting ned, og 

det havde jeg det rigtig svært med. Henrik havde fundet huset, 

og det var rent faktisk perfekt til de nye behov, jeg havde, men 

jeg havde ikke kontrol over det, og det har jeg været vant til, så 

det var ikke så rart. Det var situationen, der havde bestemt det, 

og det var ikke mig. Men set i bakspejlet kan jeg godt se, at vores 

nye hus er rigtig godt, og det passer perfekt til de behov, jeg har.

RÅDET TIL ANDRE – BLIV VED OG VED

Anettes holdning til tingene, hendes store fighterhjerte og 

hendes stædighed har gjort, at hun er et forbillede for andre 

med store udfordringer.

— Jeg har fået et liv, som jeg er tilfreds med, og jeg har indset, at 

det ikke længere er muligt for mig at arbejde, selvom jeg forsøgte 

for et par år siden. Jeg bruger i dag al min tid på at træne, og det 

er nødvendigt, og det er jo mit arbejde i dag. Jeg har valgt, at jeg 

vil have det godt, i stedet for at være ked at den situation, jeg 

er endt i. Jeg kommer ikke til at sidde i et hjørne og græde, men 

jeg er god til at få det bedste ud af det, jeg kan, og jeg fokuserer 

ikke på det, jeg ikke kan. Jeg kan blive visiteret til det hele, men 

jeg vasker selv gulv, jeg laver selv mad, og jeg gør, hvad jeg kan 

for at få så lidt hjælp som muligt.

HJERNEBLØDNING

Knap 20.000 personer i Danmark rammes hvert år af en 

hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Omkring 170.000 

personer i Danmark lever med diagnosen, og symptomerne 

ved en blødning og en blodprop er næsten ens, men ved en 

blødning sker der oftere en forværring.

Der mangler god, akut behandling til patienter med hjerne-

blødning. Hvis man bliver indlagt med en blødning i hjernen, 

er man behandlingsmæssigt dårligere stillet end patienten 

ved siden af, der har haft en blodprop.

Behandlingen af hjerneblødninger består i at reducere risi-

koen for komplikationer som infektioner, typisk i lungerne.

Symptomerne er pludselig opstået lammelse i den ene 

halvdel af ansigtet, arm, ben eller krop, påvirket bevidsthed, 

ændret tale eller synstab, og nogle kan opleve pludselig 

svimmelhed, dobbeltsyn eller problemer med at styre krop-

pen.

ANETTE HOUSTRUP SKJØNNEMAND

Anette Houstrup Skjønnemand er 61 år, født og opvokset i 

Esbjerg og har de seneste mange år boet i Ribe. Hun er gift 

med Henrik Skjønnemand, har selv to børn, og tilsammen 

har de fem børn og fem børnebørn.

Anette Houstrup Skjønnemand er uddannet indenfor for-

sikringsbranchen. Hun var skadeschef, da hun blev ramt af 

en hjerneblødning for fire år siden. Nu arbejder hun ikke 

længere, men bruger al sin tid på at træne.
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EN GANG IMELLEM GØR LIVET EN LILLE SMULE ONDT!!

Ved ikke rigtig, hvorhenne og hvorfor

men en gang imellem så gør det bare lidt ondt

måske er det sjælen

måske er det håret

måske er det bare mit bette uheld

måske har jeg bare ondt af mig selv.

Sku man ikke bare glemme, at det gør lidt ondt

mine smerter er jo ikke i min krop 

efter min hjerne blev sat næsten på stop

måske er det derfor det ikke er så godt.

Nu kan jeg ikke læse hvad jeg selv skriver 

måske er der væde under øjenlågene

mine briller er beduggede

eller bare lagt væk  

eller ...

men det kommer jo med alderen.

Alderen ...

fuck, en smuk ordning.

Så nu var jeg glad 

eller burde være det

men det gør en lille smule ondt.

Efter 29 års selvbestemt venten 

på en sagsbehandling gennem myndighederne

kom de nu frem til den konklusion

at der vist ikke er mere at gøre for at hjælpe mig.

Nå nej, men det har jeg jo heller aldrig spurgt om – før nu!

Har i mange år vandret fra job til job 

altid været dygtig til at finde dem 

men ikke til at fastholde dem.

Og det gør en lille smule ondt

men jeg klager ikke

det gør bare en lille smule ondt.

En fagforeningsmands ord om arbejdstid blev en dag stadfæstet

da han fortalte om den lange sagsbehandlingstid der nok ville gå.

Han havde ret

datoen var den dag 

skriver februar 2005 

og da var der gået næsten 30 år

siden jeg blev læsset ud af en arbejdsbil gennem en forrude

hvori jeg var passager 

en tidlig mandag morgen.

EN LILLE SMULE ONDT
Jeg er forholdsvis ny som medlem af 

Hjerneskadeforeningen, men jeg kom til 
skade for tussemange år siden. Siden har 

jeg skrevet mig ud af mine små proble-
mer. I dag synes jeg, at jeg har et godt 

liv. Det har jeg tidligere skrevet særdeles 
personligt om på Facebook, og det er 

de ord, som jeg her deler med jer andre 
medlemmer.
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Har aldrig forespurgt om hjælp til den hjerneskade 

jeg pådrog mig den dag

jeg skulle nok klare mig selv 

har altid gjort det

samt er pissestolt over det 

sgu!

I 3 måneder gravede jeg murbrokker og slog beton i stykker

hvilket resulterede i større overarme samt fladere mave

hvilket i sig selv nok var ganske ligegyldigt

men min krop skulle jo bruges til noget

og jeg skulle jo lave et eller andet

når hjernen ikke ville det samme som før.

 

Man skulle jo leve.

Det gjorde bare en lille smule ondt!

Tiden hvor ulykken skete

hvor jeg blev sendt ud af en bil med raketfart

var en glatføreulykke den 19. januar 1976

klokken var da 700 sharp.

Raketfarten foregik gennem forruden

hen over en isbelagt vejbane.

Jeg må have rullet mig sammen under flyvningen

så intet andet end hovedet tog skade

eller jo, 10.000 stykker glas 

skulle først opereres ud af hovedbunden

men ellers skete der intet!

Klynkede jeg?

Sikkert ikke

og hvad skulle dog også det hjælpe

mine øjne var jo lukkede 

og derved de forblev de næste 10 dage.

Jeg erindrer intet om ulykken, 

slet intet omkring tiden op til den 21. januar 1976

og ej heller de næste mange dage

uger 

måneder.

Men jeg overlevede

og efter 5 måneder som patient

blev mit ufrivillige ophold

erstattet af hjemsendelse fra sygehuset

og et halvdagsjob hos en af mine gamle chefer.

Jeg kunne nu gå i byen med vennerne

være glad for livet

og er der noget, som jeg var og er

så er det glad ved livet.

En SID-mand skrev de første kapitler om mig

efter der var gået ½ år 

hvor han fortalte at der nok ville gå lang tid

før et skånejob til mig ville komme på tale.

”Men der burde da komme nogen 

der måtte da være nogen

der har læst om alle os hjerneskadede

og som så ville vise bare en lille smule empati.” 

Men det gjorde der ikke

der kom ikke nogen med en supergod idé.
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Måske havde de rigtige folk ikke hørt fra SID-manden

måske var de bare skøjtet hen over det første kapitel

med halvlukkede øjne

i en fremmed mands kommende liv.

Personligt havde jeg måske nok intet forventet.

Men det gjorde nu alligevel en lille smule ondt.

Arbejdsmarkedspolitikere fortæller altid

at der skal være plads til alle

og i februar 2005

altså 2 år efter kommunen havde bevilget mig nedsat arbejdstid 

havde jeg så fået flexjobordning med 2/3  løntilskud til min chef.

Ja, det vil sige

hvis man kunne beholde sin chef gennem årene

for hvis ikke, træder en ny ordning i kraft

og så bliver man måske betegnet

som lidt mere belastende for samfundet

og kan fås af arbejdsgiverside 

helt ned til 20 % af lønnen 

og i mit arbejdsliv er det 20 % af tilladte mindsteløn

og derefter betaler kommunen den resterende del 

op til mindstelønnen.

Hold da op, hvor kan statens love og paragrafer

være svære at tyde

men de gør det jo fordi

det skal komme alle borgere i samfundet til gode

sir de!

Derimod var min stædighed der

hvor den skulle være 

for systemet havde åbenbart givet op

de vidste sgu ikke hvor de skulle putte mig hen 

hvilken kasse jeg ville passe bedst ind i.

At hænge i systemet

at være så glad når noget lykkes 

at man næsten kunne sprænges

at tro på det hele 

at aldrig give op

at være til stede

selv før det mindste strå knækker og siger stop!

Jeg vedblev at være der

hvor kasserne de bliver forseglet

der hvor der intet mere er at gøre 

for en hjerneskadet ung mand.

Datoen for færdselsuheldet 

omdirigering af mit spændende liv

var som skrevet den 21. januar 1976

Lige nu skriver jeg november 2022

Arbejdsmæssigt har jeg den sidste del år

arbejdet som gartner

med en arbejdstid

der siger 16 timer ugentligt

samt en ejenbetaling fra arbejdsgiver på 20 % af minimumslønnen

FUCK, det er ikke meget.

Så nu ved I lidt om

hvorfor jeg ikke altid er jublende glad

selvom det allervigtigste stadig er i behold

Jeg lever og er lykkelig for det!

Der er nu forsvundet 66 år af mit liv 

66 år 

deraf har jeg været skadet de 46.

Har ikke klaget

men har dog fortalt til venner og familie

hvorfor jeg måske ikke kan huske så godt som dem

2/3 af hjernen virker jo som den skal

men den sidste trediedel 

den kunne lægestaben desværre på ulykkestidspunktet

endnu ikke gøre noget ved.

Men jeg har det jo godt

og har næsten aldrig kedet mig

Der har altid været nogen eller noget, der kunne laves.

Jeg har klaret mig over al forventning

har en skøn familie der har accepteret

sådan er jeg nu en gang

samt en stor flok brogede motorcykelvenner

som har taget mig til sig.

Og havde jeg ikke den søde familie

samt den brogede flok, så …  

ja, who knows ...     ■
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Vi kender det allesammen. Vi vil så gerne være perfekte, nå det 

hele og have overskud til alt og alle. Vi vil give andre det bedste, 

vi har at byde på.

Men virkeligheden viser sig altid knap så rosenrød. Det med at 

tro, at der er tid til det hele, er oftest lidt for optimistisk. Ikke 

mindst når man har en erhvervet hjerneskade eller er pårø-

rende. At holde styr på alle dagligdagens gøremål. At kunne 

forholde sig til omgivelserne. At gennemskue alle handlinger 

og konsekvenser. At skulle orientere sig i myriaderne af regler 

og skal-opgaver i det offentlige system. Selvfølgelig er der ikke 

overskud til det perfekte. Af og til er der ikke engang overskud 

til det tilstrækkelige.

Mennesker har drømme, mål og ambitioner. Dem skal vi forfølge. 

Men vi skal også acceptere kompromisserne, sænke ambitionerne 

og revidere vores drømme. Vi begynder naturligvis med at sigte 

efter målet, men må acceptere ikke at ramme i centrum af skiven. 

Og det er helt okay. At gøre noget færdigt er ofte meget bedre 

end at gøre det perfekt. Kompromisser skal vi lære at værdsætte, 

både i vores private og i vores professionelle liv. 

Frustrationerne over ikke hver dag at kunne levere fra øverste 

hylde kender vi alle til. Heldigvis opdager vi gang på gang, at 

den, der dømmer os hårdest for det, vi ikke når, er os selv. Fru-

strationerne er personlige og fylder mest inde i os selv. Vores 

omgivelser forstår som regel godt, at vi ikke er perfekte.

De frustrationer, som bor inde i os selv, kan vi gøre mindre. Vi 

kan øve os i at sætte mål, som vi har en chance for at nå. Fra 

vi er helt små, bliver vi opfordret til at tænke og drømme stort. 

Jeg vil denne gang opfordre til at tænke og drømme lidt mindre 

stort. For ganske vist har vi brug for store drømme, men vi har 

også brug for drømme, som går i opfyldelse. Vi kan drømme lige 

så tosset, vi vil, så længe vi accepterer, at drømmene hele tiden 

konkurrerer med en virkelighed, som vi kun delvist kan kontrol-

lere. Vi må, med andre ord, hvile i den virkelighed og sætte 

pris på det, vi trods alt når. Og det er faktisk en hel del, når det 

kommer til stykket.

Vi nærmer os årets afslutning. Det er en tid, hvor vi kigger tilbage 

og ser på, hvad vi nåede og fik udrettet i vores lille forening. I 

løbet af sådan et år rammer vi engang imellem perioder, hvor 

bunken af opgaver bliver så høj, at vi dagligt må minde hinanden 

om, hvordan det er man spiser elefanter: i små bidder. Perioder, 

hvor vi må sige nej til nye ideer eller til at indlede et nyt menings-

fuldt samarbejde, fordi vi ikke har nogle timer at give af. Hvor 

vi bliver mindre synlige, fordi vi kun akkurat finder tid til at løse 

opgaverne, ikke til at fortælle om dem. Hvor vi må acceptere, at 

et medlemsblad ikke hver gang kan blive en tand bedre end det 

forrige. I perioder må vi praktisere at beherske det muliges kunst.

Men når vi så kigger tilbage på det år, som gik, indser vi, at vi at-

ter har nået en hel del. For virkeligheden er jo, at vi alle kommer 

videre dag for dag, opgave for opgave, skridt for skridt. Nogle 

skridt er stormskridt, andre blot museskridt. Og det er okay. Det 

bliver til en del, ikke mindst for vores medlemmer og i vores 

lokalafdelinger, hvor liv leves og opleves. 

Vi ser nu så småt fremad mod det nye år med nye planer, nye 

aftaler, nye drømme. Vi skal lave en hel del sammen. På egne 

vegne og på alles vegne. Vi har mange mål og ambitioner. Kom-

mer vi til at nå dem alle? Under ingen omstændigheder! Men 

vi kommer videre. Skridt for skridt; bid for bid. Og hver eneste 

gang et medlem rækker ud efter hjælp eller har et særligt ønske, 

vil vi i foreningen gøre, hvad der står i vores magt, for at tage 

skridtet videre sammen med det medlem. For liv, der reddes, 

skal leves!      ■

NÅR DET HELE IKKE RIGTIGT RÆKKER
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Højskolen begyndte en søndag på Kobæk Strand Konferencecen-

ter med en visning af dokumentarfilmen “Dem vi var” fra 2016. 

I filmen følger publikum Kristian og Mette Line Boserup samt 

deres to børn, Celeste og Cyron, i det første år efter Kristian 

som 39-årig bliver ramt af en alvorlig blodprop i hjernen. “Dem 

vi var” er en gribende film om, hvordan familien forsøger at få 

hverdagen til at fungere under de nye vilkår. Efter visningen 

kom Kristian Boserup forbi til en dialogsamtale med højskole-

deltagerne. Kristian fortalte om, hvordan det er gået familien, 

efter at dokumentarholdet ikke længere fulgte de fire. I dag er 

Kristian og Mette Line skilt, så samtalen kom også til at handle 

om, hvordan han selv er kommet videre i livet. Fra salen kom 

mange gode spørgsmål, og Kristian besvarede dem alle med 

stor åbenhed.

DEN HELT RIGTIGE HØJSKOLESTEMNING

Fra morgenstunden på sommerhøjskolens anden dag blev kursi-

sterne “ringet ind” til en glad formiddag med fællessang, rytmik 

og bevægelse med den dygtige sanglærer og -instruktør Marie 

Louise Skovhus. Fuldstændigt som det hører sig til et højsko-

leophold. Marie Louise lærte kursisterne nye sange og sjove 

rytmer og skabte en sand højskolestemning med masser af grin 

og festlig rytmik. Sang blev afløst af frokost, og derefter kom 

Mette Line Boserup og fortalte familiens historie fra hendes per-

Tre dage i fællesskab med 36 aktive, videbe-
gærlige og sangglade kursister, som dyppede 
sig i Storebælt, tog på fotosafari og slugte fore-
drag om livets alvor, når en familie rammes af 
hjerneskade. Det var opskriften, da Hjerneska-
deforeningen Vestsjælland i august for første 
gang holdt sommerhøjskole på Kobæk Strand 
ved Skælskør.

SOMMERHØJSKOLE PÅ 
KOBÆK STRAND
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spektiv som hustru til Kristian. Mette Line berettede om de store 

ændringer, der skete i familien, og de udfordringer, overvejelser 

og hensyn til børnene, der i sidste ende førte til, at hun tog den 

hårde beslutning at blive skilt fra Kristian. Igen var spørgelysten 

fra salen stor, og Mette Line gav sig tid til at svare på dem alle. 

Dagen sluttede med en festlig overraskelse, da duoen Martin 

& Stine efter aftensmaden underholdt selskabet i allerbedste 

revystil med kendte sange, fest og farver.

 

HAVDYP OG HASSELMUS

Sommerhøjskolens tredje dag begyndte med en tur i Storebælts 

bølger. Stien fra hotellet til vandet og ud til badebroens spids er 

tilgængelig for kørestole. Fra spidsen er en "elevator", så køre-

stolsbrugere, der ønskede det, kunne også komme med i vandet. 

Da alle var tørre igen efter badeturen, begyndte et foredrag i na-

turens tegn med Jan Pedersen fra Dansk Naturfredningsforening 

i Sorø. Jan brænder for bevaring af den fredede, lille hasselmus, 

som har nogle af sine sjældne og skrøbelige levesteder i skovene 

omkring Sorø. Han fortalte engageret om hasselmusen, dens 

barske levevilkår og om, hvordan de passer på og vedligeholder 

de steder, den lever. Dens levevilkår er barske. Hasselmusen 

er i øvrigt ikke en mus, men tilhører familien af syvsovere, som 

det eneste dyr i Danmark. Kursisterne blev meget klogere på 

syvsoverens levevis, redekasser og hvordan vi kan passe på den 

gennem en fælles indsats.
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KREATIV AFSLUTNING PÅ HØJSKOLEOPHOLDET

Inden frokosten på højskolens sidste dag blev temaet ”Fotosafari” 

ved Torben Cordtz slået an. Torben fortalte om fotograferingens 

historie, herunder om hvordan de første billeder blev til, og 

hvordan kunsten at fotografere efterfølgende har udviklet sig. 

På forhånd havde kursisterne sendt egne billeder til Torben, 

som han havde ”leget med” for at vise, hvordan man med enkel 

redigering kan ændre et billedes udtryk. Han lærte holdet af 

amatørfotografer, at det vigtige ved et fotografi er, om det har 

betydning for fotografen selv. Det er mindre vigtigt, om det tek-

nisk set er et fantastisk billede. Som fotograf bør man, fortalte 

Torben, spørge sig selv, hvorfor vil jeg tage dette billede, og 

hvad vil jeg gerne fortælle med det?

Efter den fælles frokost bevægede holdet sig ud i naturen omkring 

hotellet. Torben havde stillet opgaven at fange ordene “Liv, der 

reddes, skal også leves — i naturen”. Nogle kursister drog ned 

til stranden og nød det dejlige vejr, imens de fandt motiver. Der 

blev taget nogle skønne billeder. Da alle mødtes igen, brugte 

Torben billederne til at vise, hvor virkningsfuldt et foto taget 

med mobiltelefonen efterfølgende kan redigeres. Det gav nogle 

interessante diskussioner, og der kom også spændende billeder 

ud af eftermiddagens fotosafari.

 

ALLE HÅBER PÅ EN FORTSÆTTELSE 

Ved opholdets afslutning var bred enighed om, at det forhåbentlig 

ikke var sidste gang der kan inviteres til sommerhøjskole i for-

eningen. Det glæder selvfølgelig lokalafdelingen i Vestsjælland, 

som ser frem til med tiden at kunne udvikle det til en tradition. 

Sommerhøjskolen er blevet til med støtte fra Danske Handicap-

organisationer.    ■

TEKST OG FOTO: HJERNESKADEFORENINGEN VESTSJÆLLAND
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Titlen på udstillingen er At høre til. Gennem fotografier, tekster 

og lydoptagelser giver udstillingen et kig ind i et liv hos 20 

mennesker, der lever med et handicap. Udstillingen har til 

formål at vise vigtigheden af at være en del af fællesskaber.

 

Mange af DH’s medlemsorganisationer har været med til at 

finde nogle af de medvirkende blandt deres medlemmer. Det 

gælder selvfølgelig også Hjerneskadeforeningen. Derfor er 

en af de 20 mennesker i udstillingen Henriette Kannegaard, 

som er formand i lokalafdelingen Storkøbenhavn.

 

På denne side (der opdateres løbende) finder du mere infor-

mation om udstillingen samt en liste over, hvor og hvornår 

udstillingen sættes op rundt omkring i landet: 

www.handicap.dk/ny-fotoserie-vi-har-alle-brug-hoere-til

Når fotoudstillingen bliver sat op tæt på dig og din lokalafde-

ling, er I velkomne til at invitere eksempelvis byrådspolitikere 

og andre relevante aktører til at besøge udstillingen sammen 

med jer. 

FOTO: KIM ERIK ANDERSEN, FORMAND I LOKALAFDELINGEN SYDSJÆLLAND

FOTOUDSTILLING

AT HØRE TIL

Da fotoudstillingen i efteråret 2022 besøgte Næstved, var vores lokale formand, Kim Erik Andersen, på pletten og fik fotograferet 

sin københavnske kollega Henriette Kannegaards bidrag til udstillingen

Danske Handicaporganisationer (DH) har sammen med fotograf Andreas Haubjerg skabt en ny 
fotoserie om handicap og fællesskab. Udstillingen skal rejse rundt til forskellige byer i løbet af 
2022 og 2023.
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NY FOLDER: UNG MED EN SKADE I HJERNEN

Seneste bidrag til vores familie af informationsmaterialer 

er folderen ‘Ung med en skade i hjernen’. Folderen er på 

12 sider. Den giver blandt andet et indblik i ungelivet med 

en hjerneskade og fortæller om Hjerneskadeforeningens 

tilbud Unge Hjerner.

MALTE CYKLER FOR HJERNESKADEFORENINGEN

I sidste medlemsblad kunne du læse historien om Malte 

Therkildsen, som er i gang med at cykle 230.000 kilometer 

for at samle penge ind til Hjerneskadeforeningens arbejde. 

På hjerneskadet.dk/malte-cykler opdaterer vi løbende status 

på både kilometer og indsamlede kroner.

Du kan vise Malte din opbakning til det store projekt, han 

har kastet sig ud i, ved at sende en valgfri donation via 

MobilePay til 998 631 og skriv ‘Malte’ i kommentarfeltet.

VELLYKKET KONFERENCE OM BØRN OG UNGE

MED ERHVERVET HJERNESKADE

I november kulminerede mange måneders planlægning i 

samarbejde med Hjerneskadecenter Virum, Videnscenter 

for Neurorehabilitering og ViC — Vestdansk Videnscenter 

for Neurorehabilitering, da vi på Rigshospitalet afholdt en 

stor national konference om børn og unge med erhvervet 

hjerneskade.

En hjerne i udvikling er særdeles sårbar. Derfor har børn 

og unge, der rammes af en hjerneskade, brug for højt 

specialiseret udredning og rehabilitering, og de har brug 

for at blive fulgt og støttet i mange år. Vi ønsker at være 

med til at skabe bedre vilkår, nemmere overgange og 

større sammenhæng i forløbene for de børn/unge og deres 

familier. Det ønske deler vi med såvel de tre øvrige arran-

gører som de over 200 fagpersoner på tværs af sektorer, 

professioner og landsdele, som fandt vej til konferencen 

og var med til at gøre det til en fantastisk givende dag.

DU ER IKKE ALENE

UNG MED EN
SKADE I HJERNEN

Foto fra konferencen: Tomas Bertelsen
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SOM EN PERLEKÆDE DER KNÆKKER
HJERNESKADE ER

Hver perle er en
kompetence man kan have,
som at gå, tale, smage osv.

Nogle perler får man
hurtigt samlet op, andre

forsvinder for altid.

STØT OS
MOBILEPAY

998 631
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HVAD FOLK TROR EN HJERNESKADE ER

HVAD EN HJERNESKADE OFTEST ER
Pludselig og overvældende træthed

Ændret personlighed, ny identitet, mindreværdsfølelse

Svært ved at holde koncentrationen og huske ting

Ændret sanseopfattelse, fx lyd/lys/lugtoverfølsomhed

Svært ved at planlægge og gå i gang med opgaven

Fysiske gener, fx epilepsi, inkontinens og smerter

Svært ved at følge med i samtaler og fine ordene

Svært ved at aflæse andre og reagere “korrekt”

Problemer med at håndtere det uventede

Ukontrollabel gråd og/eller latter

Et liv i kørestol - ofte uden evne til at tale

Behov for hjælp til alting døgnet

STØT OS
MOBILEPAY

998 631
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BRAINSTORM er Hjerneskadeforeningens årlige sejlads for mennesker ramt af en hjerneskade –
og muligvis verdens eneste sejlads for hjerneskaderamte. Det er en uge med ligesindede på havet. 

En uge med fællesskab, sammenhold og følelsen af at være vigtig og betydningsfuld for andre.
Du kan komme med! 

Giv dig selv en oplevelse for livet, overvind dig selv og bryd grænser i et helt enestående fælles-
skab på havet. På www.hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/medlemstilbud/brainstorm/ kan 

du læse reportager fra tidligere års Brainstorm og få indblik i, hvordan det er at deltage.
Er du fortsat i tvivl, om det er noget for dig, så kontakt os og lad os tage en snak.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: Søndag den 20. august 2023 – fredag den 25. august 2023
Rute: Udgangs- og hjemkomsthavn bliver Sønderborg.

Vi anløber undervejs Marstal, Lundeborg, Svendborg, Fåborg, Kalvø.

Pris: Prisen for 1 uges sejlads inklusiv kost er 3900,-
Drikkevarer og rejseudgifter til og fra Sønderborg er ikke inkluderet. Visse kommuner øger tilskud, 

så spørg i din egen kommune om mulighed for økonomisk støtte.

TILMELDING OG INFORMATION

Til Jette Sloth Flohr på ✆ 2046 0835 senest den 1. maj 2023.
Der er plads til 18 deltagere. Vi prioriterer at give plads til tilmeldte, som ikke tidligere har været 

med på Brainstorm, og fylder ellers op efter først til mølle-princippet.

BRAINSTORM 2023
Skal 2023 være året, hvor du skal med?
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FORLAGET SKRIVER:

Det er ikke altid lige let at være teenager – og det bliver bestemt 

ikke nemmere, når man sidder i kørestol.

Tino er 13, så nu er han teenager. Men han lærer hurtigt, at det 

at være teenager ikke altid er så ligetil. For det første skal han 

konfirmeres, og han er nervøs for at skulle holde tale foran hele 

familien. Heldigvis får hans søster Maiken en skidegod idé! For 

det andet har hans mor hyret en ny hjælper til ham, som han 

skal have med rundt på slæb. Men måske er det ikke helt tosset 

med sådan en hjælper? 

Sammen med sine venner kommer Tino atter ud på eventyr, hvor 

han møder sin største rival Anton, sin fætter Joe, lille, logrende 

Hr. Hansen, en ny veninde og mange, mange flere ... 

FORLAGET SKRIVER:

2020 blev et skelsættende år for mig og min lille familie, da jeg 

kun tre måneder efter fødslen af mit tredje barn blev bekendt 

med, at jeg havde en samling misdannede blodkar i hjernen, en 

såkaldt AVM. Ikke mindst, da den bristede i forsøget på at aflukke 

den. Jeg var meget tæt på at dø.

Jeg er mor med stort M. Denne bog er en kærlighedserklæring til 

mine børn. De er al mening med livet for mig. Jeg ønsker at vende 

mørke til lys og håber, at denne bog kan være til inspiration for 

andre i deres livs kamp.

Gennem bogens ti kapitler oplever Tino at blive konfirmeret 

og holde Blå mandag, at blive drillet, at få sin første bums, at 

blive smaskforelsket og meget mere – alt sammen med sin nye 

handicaphjælper på slæb. 

41-årige Preben Steen sidder selv i kørestol med muskelsvind 

og tager med Tino-bøgerne udgangspunkt i flere af sine egne 

oplevelser som teenager. I 2018 udkom den første bog om 

Tosse-Tino. Bogen fik gode anmeldelser og modtog særligt stor 

opmærksomhed fra forældre og pårørende til børn med handicap. 

De kaldte den for “bogen de altid havde manglet”. Bøgerne om 

Tosse-Tino kan læses uafhængigt af hinanden. 

Dette er min historie. En historie om liv og død. Mit liv. Og kampen 

for at tage livet tilbage.

Malene Børgesen (f. 1983) er pædagog, clairvoyant medie, 

vejleder og coach.

TOSSE-TINO 2 - TINO BLIVER TEENAGER

UNDER STJERNERNE, LILLE SOMMERFUGL

Af Preben Steen Nielsen

120 sider · Udgivet november 2022 · DreamLitt

Af Malene Børgesen

312 sider · Udgivet december 2022 · Mellemgaard
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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 Hjerneskadeforeningens netværks-

grupper får du adgang til en enorm videns- og erfarings-
bank. 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 ta-
get 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

TIKTOK

D.B.I.A. – Denmark: @hjerneskadet.dk
Juniorhjerner: @juniorhjerner

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.

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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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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Hjerneskadeforeningen er afhængig af økonomisk støtte i form af pengegaver, donationer 

og arv. Blandt andet findes en regel om, at minimum 100 personer skal donere mindst 

200,- hvert år, for at vi fortsat godkendes som almennyttig forening. 

En godkendelse betyder, at:

• Hjerneskadeforeningen ikke skal betale afgift af de beløb, vi arver.

• Hjerneskadeforeningen kan modtage momskompensation.

• Du kan få fradrag for dine bidrag til foreningen (fra første krone).

Din støtte (uanset beløb) gør en kæmpe forskel for foreningens arbejde og tilbud til 

medlemmer, såsom rådgivning, oplysning, meningsfulde aktiviteter og netværk samt 

politisk indflydelse.

SÅDAN KAN DU STØTTE:

1. Giv en valgfri donation via MobilePay 998 631.

2. Indbetal direkte på reg. 5301 konto 0000280120.

3. Støt en fundraiser på Facebook til fordel for foreningen.

4. Put støtteprodukter i kurven, når du handler i butikken på hjerneskadet.dk

FÅ FRADRAG

Alle bidrag kan give dig et personligt fradrag. Se her, hvordan du får fradraget:

www.hjerneskadet.dk/stoet-hjerneskadeforeningen/fradrag/

  

TAK FORDI DU HJÆLPER OS MED AT HJÆLPE!

VI HAR BRUG FOR 
DIN HJÆLP

STØT OS
MOBILEPAY

998 631

HUSK DIT FRADRAG
når du donerer

til en god sag




