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     Vi ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer  
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Aktivitetskalender 3. kvartal 2017 

Vi mødes her: 

Sorø            Slagelse                                    Holbæk 

Sorøs Kultur og                     CSU – Slagelse                Fjordstjernen 

Fritidscenter Rosenkildevej 88   Isefjords Alle 27 

Frederiksvej 27                     4200 Slagelse                4300 Holbæk  

4180 Sorø                 

  

Nykøbing Sj.         Kalundborg   Korsør  

Sundhedscentret                    Munkesøcentret                       Teglværksparken 

Sygehusvej 5. 3 sal Esbern Snaresvej55                 Teglværksparken 50 

4500 Nykøbing Sj. 4400 Kalundborg  4220 Korsør 

  

            Du kan altid finde de sidste nyheder på: 

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

Lise Kiving 2299 3972 - Dan Kiving 5357 8100 

 

 

Torsdagscafé hver torsdag 

fra kl. 14.00 til 16.00   
 

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: Bisidderhjælp, foredrag, rådgivning, 

pårørende møder, ferier, kurser, events og aktiviteter  

efter ønsker 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” 

. 

 

http://www.hjerneskaden.dk/


Set & Sket 

Spise-sammen-dag 
 

 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har ”spise-sammen-dag” hver den 

sidste mandag i måneden. Det er en stor succes ☺ I april faldt 

arrangementet sammen med ”Spis-sammen-ugen”. Torben kom og 

fortalte om øllets historie, og der var herlige smagsprøver for dem, der 

havde lyst  
 

Vi var på en herlig tur til Reersø i maj  
Reersøturen startede med frokost på kroen, herefter fortalte Bo Bjer-

regaard spændende historie om dronning Margrethe den 1, om Reersøs 

spændende historie med bådforlis – skatter – gårde – jorde og meget andet 

spændende. Vi så en haleløs kat og fik kaffe/te/kage på kroen. 



Fra formanden 
Ny aktivitet i Korsør  

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har Onsdagscafé på Teglværks-

parken i Korsør. Her er muligt at spise med i cafeen kl. 11.30-13.00.  

Vi mødes i IT-lokalet på 1. sal fra kl. 13.00 til 15.00 om onsdagene den: 

9. august – 13. september – 11. oktober – 8. november – 13. december.  

Caféen er et mødested for alle med en senhjerneskade, pårørende samt 

personer med interesse for hjerneskadeområdet. 

Vi søger hele tiden flere frivillige – så sig endelig til, hvis du har lyst 

til at være med ☺ Lidt eller meget - det er dig, der bestemmer. 

Har du lyst til at være en del af kammeratskabet i vores frivilligkorps, så 

kom og se, hvad vi laver - vi kan altid bruge nogle ekstra hænder. 
 

Hvad kan vi tilbyde nu. Vore mange tilbud omfatter bl.a. møder med 

neurofagligt indhold, kurser, bisidderhjælp, miniferier, underholdning, 

film, aktiviteter som at male på lærred og sten, strikke o.l. Vi har PC og 

billedsjov, spil, hverdagens oplevelser, foredrag, fester, får besøg af 

landskontorets socialrådgivning, kommunernes folk og mange flere.  

Vi ta´r på en-dages ture, udflugter og indbyder til specielle arrange-

menter. Og nyder den sociale hygge og samværet med andre medlemmer, 

som også har fået en hjerneskade, de pårørende og mange andre. Og vi 

lytter til dine ønsker, når vi planlægger alt det, vi laver sammen. 

Vi har pårørendegrupper, og vi har altid tid til den svære samtale. 

Og husk vores årlige fest i februar for hjerneskadede, deres pårørende og 

alle de dejlige mennesker, der bare gerne vil feste sammen med os.  

 

Vi ses også på Facebook – søg: ”Hjerneskadeforeningen 

Vestsjælland” 

Husk tilmelding til møder og arrangementer senest en uge før  

til en fra bestyrelsen. Ellers kan mødet m.m. blive aflyst. 



Juli     
Caféerne i alle byerne holder sommerferie i juli måned. 

 

Torsdagscaféerne i juli på Værkerne i Sorø.  

Vi har ferie hele juli måned i Sorø. 
    

 

Torsdagscafé den 13. juli i Holbæk.  

Caféen holder ferie. 

 

 

 
 

                                                                                    
 

NYT – læs her: Mest for børn – familiedag i juli - OBS   

Til dig med børn. Hjerneskadeforeningen arrangerer en familie-

eftermiddag i Nykøbing Sj. søndag den 16. juli kl. 13 – 16. Der vil 

være forskellige aktiviteter (aldersgruppe ca. 5 – 15 år). 

Ring til Lise eller Dan for nærmere oplysninger.  
 

Torsdagscaféen den 20. juli i Sorø holder også sommerferie. 
 

Onsdagsmødet onsdag den 26. juli på Munkesøcentret  

i Kalundborg – her er der også sommerferie. 
 

Torsdagscaféen den 27. juli i Odsherred – sommerferie. 
 

Medlemsmøde mandag den 24. juli i Sorø: 

”Spis-sammen” holder også sommerferie. 
 

 

 

 

 

Vi glæder os meget til at få besøg af dig i vores forening – kom  

og mød os, så kan du se, hvem vi er og hvad vi laver sammen  



August     
Torsdagscaféer i august på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00 

Du kan møde os her den 3. august, den 10. august, den 17. august og 

den 24. august.  
 

Miniferieturen går til Bad Malende fra 9. til den 13. august. Læs 

mere på vores hjemmeside under ”Medlemsinfo”. 
 

Torsdagscafé den 10. august i Holbæk kl. 14.00-16.00.  

Mødet er aflyst i denne måned.  
 

Torsdagscafé den 17. august i Sorø kl. 13.00 – 17.00. 

Kreativ Cafédag - her kan du bruge alle dine kreative evner.  
 

Onsdagsmøde onsdag den 23. august på Munkesøcentret  

i Kalundborg kl. 14.00 – 16.00.  

Kom og lad os få et par hyggelige timer sammen. Bo og Dan sørger 

for kaffe/te og lidt lækkert til. 
 

Torsdagscafé den 24. august i Sorø kl. 13.00 – 16.00. 

10 års jubilæum med aktiviteter i Sorø, og Lise fejrer sine 10 år som 

formand i Vestsjælland. Kom og fejr dagen sammen med os. Læs mere 

i vedlagte aktivitetsindstik ☺  
 

Medlemsmøde mandag den 28. august i Sorø kl. 17.00. 

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding. 
 

 

Torsdagscafé den 31. august i Odsherred kl. 14.00-16.00 

Medlemsmøde med foredrag 
 

 



September     
Torsdagscafé i september på Værkerne i Sorø kl. 14.00-16.00 

Du kan møde os den 7. september, den 14. september og den 21. 

september  

 

Torsdagscafé den 7. september i Sorø kl. 14.00 – 16.00  

Kom og få et par hyggelige timer sammen med os ☺  
 

Medlemsmøde onsdag dag den 13. september i Korsør  

kl. 13.00-15.00 Vi mødes på Teglværksparken  
 

Torsdagscafé den 14. september i Holbæk kl. 14.00 – 16.00  

Medlemsmøde. 
 

Torsdagscafé den 21. september på Værkerne i Sorø kl. 14.00 – 

17.00. Hjerneskadeforeningens socialrådgiver Nina Munch og Lise 

inviterer lokalforeningerne omkring os til en hyggelig samværsdag, 

hvor vi kan møde hinanden og nye mennesker.  
 

Medlemsmøde mandag den 25. september i Sorø kl. 17.00  

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding. 

 

Onsdagsmøde onsdag den 27. september på Munkesøcentret  

i Kalundborg kl. 14.00 – 16.00.  

Kom og få et par hyggelige timer sammen.  
 

Torsdagscaféen den 28. september i Odsherred 

Medlemsmøde med kaffe, brød og masser af hygge. 

 

Husk at tjekke vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk   

under menuen "Medlemsinfo" om nye tilbud, arrangementer 

og andre meddelelser samt eventuelle ændringer. 
 

http://www.hjerneskaden.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  
Bo Christiansen Helle Mainz  Annica Granstrøm 

Aggersvoldvej 3 D Skolevej 11  Grydebjergvej 30 

4450 Jyderup 4440 Mørkøv  4440 Mørkøv 

Tlf. 28708578 Tlf. 24906293   

  

    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 

 

 

 
 

 

 

www.hjerneskaden.dk - mød os på Facebook søg: 

hjerneskadeforeningen Vestsjælland 

 

 

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