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        Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland 

        Her er vi på tur til Det Vilde Vesten – til Texas Ranch  
 

 

                                

                               Nyhedsbrev 

                                 Januar 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjordstjernen 
Isefjords Alle 27 

4300 Holbæk 

 

 

Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 

Torsdagscafé hver torsdag 

fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø  
 

Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter.  

Du har mulighed for at møde vore medlemmer med 

en senhjerneskade og andre besøgende i Caféen.  

Vi hygger os og snakker på kryds og tværs.   

Vi tilbyder også: foredrag, rådgivning, pårørende møder, 

ferier, kurser, event og aktiviteter efter ønske fra brugerne. 

   

 

Du kan kontakte Lise eller Dan, hvis du vil have noget med i 

bladet. Husk, at bestyrelsen altid skal godkende indholdet. 

 

Husk at tjekke vores arrangementer på hjemmesiden.  

Hvis der sker ændringer eller der kommer et godt tilbud,  

vil det altid stå på www.hjerneskaden.dk under ”Medl.info” 

. 

 
Vi mødes her: 

     CSU- Slagelse                          Sorø Kultur og Fritidscenter 
            Rosenkildevej 88                           Frederiksvej 27, lokale 202 

             4200 Slagelse                  4180 Sorø 
 

      Odsherred Kommune                              CSU Holbæk 

     Nykøbing Sj. på Sundhedscentret        Seminarieparken 2   

         Sygehusvej 5, 3. sal                            4300 Holbæk 
          4500 Nykøbing Sj.                                      
                        

           
                                                                 

 

 

 

Du kan altid finde de sidste nyheder på: 

www.hjerneskaden.dk - læs mere under menuen "Medlemsinfo" 
 

Lise Kiving 2299 3972 - Dan Kiving 5357 8100 

 

 

 

http://www.hjerneskaden.dk/


Set & Sket 

Foredrag og kursus i oktober på Fjordstjernen 
Vi havde en spændende dag med foredrag om mange spændende emner. Vi 

hørte om, hvad der sker i hjernen i forbindelse med en blodprop eller eller 

en hjerneblødning. Vi fik en masse at vide om spændende kommunikations-

redskaber og andre moderne hjælpemidler, når sproget skal støttes. Og om 

den vigtige rådgivning omkring at søge den rigtige hjælp og vigtigheden af 

den professionelle genoptræning.  

Og så fik vi en gribende og personlig beretning om filmen ”Dem vi var” 

med Kristian og Mette Line Boserup, som fortalte deres rørende historie – 

uden filter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kreativ Torsdagscafé startet i Sorø  
Vi har startet en ny aktivitet i Torsdagscaféen i Sorø. 

Her er der rig mulighed for at dyrke sin interesse for 

det kreative, eller måske et spil dam. Her ser I John 

og Ole er i dyb koncentration, og andre er i gang med 

maling, strikketøj og hyggesnak  . 

  

Vi ses også på Facebook – søg 

      ”Hjerneskadeforeningen Vestsjælland” 

Husk tilmelding til møder og arrangementer 

senest en uge før til en i bestyrelsen.  

Ellers kan mødet m.m. blive aflyst 



Hjerneskadeforeningen Vestsjælland 
 

Generalforsamling 2017 
 

på Fjordstjernen på adressen 
Isefjords Alle 27, 4300 Holbæk 

 

Torsdag den 12. januar 2017 kl. 14.00 
 

Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

1)   Valg af dirigent  
2)   Bestyrelsens beretning til godkendelse  
3)   Indstilling af regnskabet 2016 *) til godkendelse på   
      førstkommende repræsentantskabsmøde  
4)   Behandling af indkomne forslag  
5)   Behandling af forslag til førstkommende   
      repræsentantskabsmøde  
6)   Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år  
7)   Fremlæggelse af budget 2017 til godkendelse  
8)   Valg af:  
a)   Formand for en 2-årig periode 
 Lise Kiving – ønsker genvalg 
b)   Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
 Kari Didriksen - ønsker genvalg  
c) Suppleant for en 1-årig periode   
d) Intern revisor Mai-Britt Mejlby – ønsker genvalg 
9) Eventuelt  
 

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være 
betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.  
 

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af 
landsforeningens regnskab. 
 
Grethe Andersen ønsker at trække sig fra sin bestyrelsespost, Helle 
Mainz og Annica Granstrøm stiller op til bestyrelsesposterne. Det 
er nogle engagerede og aktive piger, som bestyrelsen her indstiller 
  
 

Husk tilmelding, af hensyn til forplejningen.  



Januar    
Torsdagscaféerne på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00 

(hver torsdag).  
 

Musikcafé torsdag den 5. januar på CSU i Slagelse kl. 

18.30 er aflyst. 
 

Onsdag den 11. januar er der et gratis foredrag i Skælskør 

kl. 18.30 – 20.30.  

Hjerneskadekoordinator i Slagelse, Signe Egede Pedersson, 

fortæller om hjerneskadekoordinatorens rolle i samarbejdet 

med borgeren og de pårørende. Torben Cordtz. som er 

pårørende, fortæller om de ændringer, der skete i familien, da 

ægtefællen blev ramt af en hjerneskade. Du/I er velkommen i 

Aktivitetscentret Rådmandscentret, Rådmandsvej 1, 4230 

Skælskør. 
 

Torsdag den 12. januar kl. 14.00 på Fjordstjernen mødes vi 

til årets generalforsamling. Se dagsordenen her i bladet. 
 

Torsdagscafé den 19. januar i Sorø kl. 13.00-17.00 er der 

igen Kreativ Café i Sorø. Vi aftaler, hvad vi kan tænke os at 

lave. 
 

Torsdagscafé den 26. januar i Odsherred kl. 14.00-16.00  

Så mødes vi igen på Sundhedscentret til hygge og snak. 
 

Medlemsmøde mandag den 30. januar kl. 17.00 i Sorø. 

Medlemsmøde med spisning. Husk tilmelding. 

 

Vi glæder os meget til at få besøg af dig 

i vores forening - kom, så kan du se, hvem vi er 

og hvad det er, vi laver sammen 



Februar    
Torsdagscafé på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00 

(hver torsdag).  
 

Musikcafe torsdag den 2. februar på CSU i Slagelse kl. 18.30.  

Musikglade unge og ældre mødes til sang og musik. 
 

Fredag den 3. februar i Sorø kl. 18.00. Årets ”Nytårstaffel”. 

Læs mere i indbydelsen, der er vedlagt bladet her. Husk 

tilmelding og at invitere din familie og venner til denne festlige 

aften . 
 

Torsdagscafé den 9. februar i Holbæk kl. 14.00-16.00 

Medlemsmøde på Fjordstjernen. 
 

Onsdag den 8. februar er der et gratis foredrag i Skælskør 

kl. 18.30 – 20.30. Neuropsykolog Rune Rasmussen fortæller om, 

hvad der sker med hjernen, når den skades, og hvilke følger det 

giver for hele familien.    

Torsdagscafé den 16. februar i Sorø kl. 13.00 – 17.00 

Kreativ Cafédag - her kan du bruge dine kreative evner.  
 

Torsdagscafé den 23. februar i Odsherred kl. 14.00-16.00 

Torsdagscafé med fællessang og snak om sang og musik. 
 

Medlemsmøde mandag den 27. februar i Sorø kl. 17.00 

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding. 

 

 

Husk at tjekke vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk   

under menuen "Medlemsinfo" om nye tilbud, arrange- 

menter og andre gode tilbud samt eventuelle ændringer. 

http://www.hjerneskaden.dk/


Marts 
Torsdagscafé på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00.  

(hver torsdag).  

 

Onsdag den 8. marts er der et gratis foredrag i Skælskør  

kl. 18.30 – 20.30. Der er et stort behov hos pårørende om viden 

om, hvad der sker, når hjernen skades, og hvilke følger det giver for 

familielivet. Den skadede hjerne - synlige og skjulte handicap. Du/I 

er velkommen på Aktivitetscenter Rådmandscentret, Rådmandsvej 

1, 4230 Skælskør. 
 

Musikcafe torsdag den 2. marts på CSU i Slagelse kl. 18.30. 

Musikglade unge og ældre mødes til sang, musik og hygge. 
 

Torsdagscafé den 9. marts i Holbæk kl. 14.00 – 16.00  

Medlemsmøde på Fjordstjernen, Isefjords Allé 27 i Holbæk. 
 

Torsdagscafé den 16. marts i Sorø kl. 13.00 – 17.00 
Hjerneugen er i uge 11. Følg med på Facebook og på vores 

hjemmeside, for der vil komme et spændende program for en festlig 

dag  
 

Torsdagscafé den 23. marts i Sorø kl. 14.00 – 16.00 
 

Onsdag den 29. marts er der igen et gratis foredrag i Skæl-

skør kl. 18.30 – 20.30. God kommunikation er en sikker vej til 

positivt samvær og fællesskab. Talepædagog Hanne Jensen fortæller 

om redskaber til den vigtige samtale og om, hvordan man kan støtte 

kommunikationen. Du/I er velkommen på Aktivitetscenter Råd-

mandscentret, Rådmandsvej 1, 4230 Skælskør. 
 

Medlemsmøde mandag den 27. marts i Sorø kl. 17.00  

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding. 

 

Torsdagscafé den 30. marts i Odsherred kl. 14.00-16.00 



 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hjerneskaden.dk - mød os på Facebook 

www.hjerneskadeforeningen.dk 

Hjerneskadeforeningen 

Vestsjælland 

 

Bestyrelsen 
  

Formand             Kasserer                                      Sekretær 

Lise Kiving Dan Kiving  Kari Didriksen 

Elmelunden 21 Elmelunden 21  Åvænget 3 

4180 Sorø 4180 Sorø  4180 Sorø 

Tlf. 2299 3972 Tlf. 5357 8100  Tlf. 5192 2091 

Mail lise-n@live.dk dan.kiving@live.dk                 karididriksen@live.dk 
 

Bestyrelsesmedlem         Bestyrelsesmedlem  Suppleant  
Grethe Andersen Bo Christiansen  Bente Cieslar 

Parkvej 29 Aggersvoldvej 3 D  Tyreengen 16 st. mf. 

4295 Stenlille 4450 Jyderup  4220 Korsør 

Tlf. 22558498 Tlf. 28708578  Tlf. 22450516  

  

    Hjerneskadeforeningen, Blekinge Bouldevard 2, 2630 Taastrup.  

Tlf. 4343 2433 telefontid mandag til fredag mellem kl. 9 og 12 

  

 Vores socialrådgiver har telefon. 6038 4119 
 

Telefonrådgivning: 
 

Tirsdag kl. 17.00-19.00  

Torsdag kl. 09.00-12.00 

Lørdag kl. 11.00 – 14.00 

 

Mail til foreningens socialrådgiver:  

nina@hjerneskadeforeningen.dk 

 
 

Nordea Bank - registrerings nr. 2300 konto nr. 5909 338 524 

 

 

 
 

 

mailto:lise-n@live.dk
mailto:leairis@hotmail.com
mailto:karididriksen@live.dk

