
Tilbud og aktiviteter i andet kvartal 
 

April   
 

Den rørende og stærke dokumentar ”Dem vi var” har vundet  

TV-Guld-prisen som årets TV-dokumentar. 
  

Den har taget flere priser hjem, idet den også lige snuppede en Bodil-

nominering og en Robert for bedste dokumentarfilm. Hjertelig tillykke 

til Kristian, Mette Line og Sine.  

Vi viser filmen i Sorø, Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred de 

næste 3 måneder.  
 

 
 

 

 

 

Mandag den 24. april kl. 17.00 i Sorø: 

Øl-smagning, god mad og højt humør 

til en billig penge. 

Aftenen starter med det spændende tema ”øl-smagning” efterfulgt af 

spisning. Aftenen tilrettelægges af Torben Cordtz.  

Husk tilmelding til Lise ☺  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at ringe til:  

Lise Kiving på mobil 2299 3972. 



Vi tager en tur til Reersø lørdag den 20. maj 
 

Tag med på tur til det smukke og spændende Reersø  
 

Lørdag den 20. maj 2017 kl. 14.00.  
 

Vi mødes på P-pladsen i byen. 
 

Vi skal med Bo Bjerregaard på en omvisning i Reersø By og høre lidt 

om Reersø’s historie, om de gamle gårde, Margrethe den l., der forliste 

og blev reddet i land på Reersø og andre anekdoter og røverhistorier. 
 

Måske vi møder nogle Reersøere og nogle haleløse katte. Det bliver 

en let og langsom tur på en times tid og på max. 1,5 km.  
 

Inden turen er der en let frokost på Reersø Kro, og herefter er der 

spændende rundvisning, efter turen går vi tilbage til kroen og drikker 

kaffe. Pris kr. 95,-. Der vil være mulighed for samkørsel. ☺.   
 

  HUSK tilmelding til Lise senest den 1. maj. 
  

  Der tages forbehold for ændringer i programmet.  
 

 

 

 

 

Husk at kigge forbi vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk 

 

http://www.hjerneskaden.dk/


Juni 
 

Temadag og ophold på Vejlefjord 
fra torsdag den 29. juni kl. 13.00 til lørdag  

den 1. juli 2017 ca. kl. 10.00 
 
 

 

 

 

 

 

Temaet på foredraget i år er ”pårørende og ægtefæller”. 
 

Igen i år har vi fået et godt tilbud til vores medlemmer på en miniferie 

på Hotel Vejlefjord. Det er en kør-selv-ferie. Opholdet er med 2 over-

natninger og fuld forplejning uden drikkevarer. Der er foredrag med 

godt fagligt indhold, rundvisning på rehabiliteringscentret, og der vil 

være tid til at nyde Vejlefjords naturskønne omgivelser, naturen og ”De 

Termiske Bade”  
 

Prisen for opholdet fra 29. juni til den 1. juli er kun kr. 3.245,-  

inklusiv adgang til De Termiske Bade. 
 

Prisen for foreningens medlemmer i lokalafdelingen Vestsjælland  

er kr. 2.645,-.  
 

Drikkevarer ud over det, der er inkluderet til maden, skal du selv 

betale.  
 

Husk, at der er begrænsede pladser – og vi modtager tilmeldinger  

efter først-til-mølle-princippet. 
 

Tilmelding senest den 15. maj 2017. Bemærk, at din tilmelding er 

bindende samt, at der tages forbehold for ændringer. 
 

Beløbet indbetales på foreningens konto:  

Nordea reg.nr. 2301 konto nr. 5909 338 524  

 

                                            Forsætter      



Program for opholdet på Vejlefjord 
 

Program for denne eksklusive miniferie: 
 

Torsdag den 29. juni kl. 13.00 

Kl. 13.00  Foredrag  

Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe  

Kl. 18.00  Aftensmad med 2 retter   

Kl. 20.00  Aftenkaffe, hygge og socialt samvær. 
 

Fredag den 30. juni 

Kl. 08.00  Morgenbuffet  

Kl. 10.00 Rundvisning på rehabiliteringscentret Vejlefjord 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 18.00  Aftensmad med 2 retter   

Kl. 20.00  Aftenkaffe, hygge og socialt samvær 
 

Lørdag den 1. juli 

Kl. 08.00  Morgenbuffet – Hjemrejse 
 

Bemærk: Det er muligt at booke en ekstra overnatning for  

                 kr. 1.313,- pr. person.  
 

Kl. 12.00  Frokost 

Kl. 18.30  Aftensmad med 2 retter                  

Herefter kaffe og socialt samvær 

 

Søndag den 2. juli 

Kl. 08.00  Morgenbuffet  

Kl. 10.00 Hjemrejse  

 

Der tages forbehold for ændringer 

 

 

 

 

 


