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Aktivitetskalender 4. kvartal 2019 

Vi mødes her: 

Sorø            Slagelse                                    Holbæk 

Sorøs Kultur og                     Kongehavecentret                Fjordstjernen 

Fritidscenter Svendsgade 102   Isefjords Alle 27 

Frederiksvej 27                      4200 Slagelse                4300 Holbæk  

4180 Sorø                 

  

Nykøbing Sj.         Kalundborg    

Sundhedscentret                    Munkesøcentret                        

Sygehusvej 5. 3 sal Esbern Snaresvej55                  

4500 Nykøbing Sj. 4400 Kalundborg   

  

            Du kan altid finde de sidste nyheder på: 

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

Lise Kiving 2299 3972 - Dan Kiving 5357 8100 

 

 

 

Velkommen til 
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, 

hvor der er mange tilbud hver uge 
 

Vi tilbyder mange aktiviteter til vore medlemmer.  

Du har mulighed for at møde vore medlemmer med en 

senhjerneskade, pårørende og andre besøgende i caféerne.  

Vi hygger os og snakker på kryds og tværs.   

Vi tilbyder også: Bisidderhjælp, foredrag, rådgivning, 

pårørendemøder, 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 
Stemningsbilleder fra medlemsturen til Stettin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 På bådtur med lokalafdelingen på Sorø Sø  
 

 

Lokalforeningens medlemmer 

startede op efter sommerferien 

med en bådtur og hygge. Der var 

stor gensynsglæde, og vi fik en 

dejlig dag, hvor vi slappede af og 

hyggede os sammen.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Fra formanden 

Foredrag i Sorø 

Vi oplever mange mangler omkring den gode information om hjerneskader 

og forholdene for de pårørende ude i kommunerne. Derfor har vi lavet en 

kursusrække for personer, der har fået en skade i hjernen, for familie og 

pårøren-de, naboer, venner, kollegaer og fagpersoner. Udfordringerne er 

mange, og vi ved af erfaring, at mere information og viden kan hjælpe. De 

fire fordragsaftner indholder emner som at høre om vigtigheden af 

genoptræningen, betydning af god kommunikation og svar på 

neuropsykologiske og sociale spørgsmål og meget andet. Der bliver 

mulighed for drøftelser ud fra personlige og faglige oplevelser, og alle er 

velkommen til disse gratis månedlige foredrag i vinterens løb.   

 

Husk at tjekke vores lokale hjemmeside 

En gang imellem sker det, at annonceringen om arrangementer o.lign. ikke 

kan nå at komme med i Nyhedsbrevet. Vi beskræber os på at holde jer 

orienteret bl.a. i caféerne og i opslag på vores lokale hjemmeside 

www.hjerneskaden.dk under ”Medlemsinfo”. Så husk at tjekke 

hjemmesiden jævnligt ved at rulle lidt ned på siden ”Medlemsinfo”, så 

håber vi, at I alle får budskabet. Og skulle du/I være i tvivl, så ring eller 

skriv – vi er her jo for jer.  

  

 

 

 

 

 

Vi har pårørendegrupper, som kun er for pårørende, Søg os på Facebook: 

”Pårørende, familie og venner til senhjerneskadede” mødes både i 

Nykøbing Sjælland og i Sorø. 

 

Husk at tjekke vores hjemmeside www.hjerneskaden.dk under menuen 

”Medlemsinfo” om nye tilbud, arrangementer og andre gode tilbud 

samt eventuelle ændringer. Følg os på Facebook søg: 

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland  

http://www.hjerneskaden.dk/
http://www.hjerneskaden.dk/


Oktober   
Vedørende Torsdagscaféerne her i oktober – husk, at vi holder 

efterårsferie i uge 42, som er fra den 14. til den 20. oktober ☺  
 

Sorø. Torsdagscaféerne i oktober på Værkerne kl. 14.00-16.00. 

Du kan møde os her den 3. oktober, den 10. oktober og den 24. oktober.  
 

Slagelse. Aftencafé den 9. oktober kl. 18.30.  

Vi mødes på Kongehavecentret, hvor alle er velkommen.  
 

Holbæk. Torsdagscafé den 10. oktober kl. 14.00-16.00.  

Vi mødes på Fjordstjernen. Alle er velkommen. 
 

Miniferie på Sydfyn. Tirsdag den 15. til fredag den 18. oktober har 

vi en kør-selv miniferie til Hotel Faaborg Fjord. Se vedlagte indstik.  

Der er begrænsede pladser, så husk at tilmelde dig/jer hurtigt.  
 

Pårørendegruppen i Sorø mødes ikke mandag den 14. oktober. 

Mødet er aflyst, da der ikke er aktiviteter på grund af efterårsferie. 
 

Kalundborg. Onsdagsmødet den 16. oktober er aflyst.  

Der er heller ingen aktiviteter i Kalundborg på grund af efterårsferie. 
 

Odsherred. Pårørendegruppen i Nyk. Sj. Vi mødes den 22. oktober 

kl. 19-21. Husk tilmelding. Skriv til dufiodsherred@hotmail.com.  
 

Sorø. Torsdagscafé den 24. oktober kl. 13.00 – 17.00.  

Vi holder ´Kreativ Café’, så kom og ”slå dine folder” med os.  
 

Sorø. Medlemsmøde mandag den 28. oktober kl. 17.00. 

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding.  
 

Sorø onsdag den 30. oktober kl. 15.00 Foredrag ”HOVEDBRUD”  

ved Elsebeth Fønsbo. Det er et gratis foredrag. Læs mere i indstik. 
 

Odsherred. Torsdagscafé den 31. oktober kl. 14.00 – 16.00. 

Du kan møde os på Sundhedscentret, hvor der er kaffe/te, brød  

 



                 November 
Sorø. Torsdagscaféerne i november på Værkerne kl. 14.00-16.00. 

Du kan møde os her den 7. november, den 14. november og den 21. 

november. Kom og få et par hyggelige timer sammen med os ☺  
 

Sorø. Pårørendegruppen mødes mandag den 11. november  

kl. 18.30 på Værkerne Husk tilmelding til Lise.  

 

Sorø. Foredragsrække med start tirsdag den 12. november kl. 18.30–

ca. 20.30. Fire foredrag i Sorø i vinterens løb. Første foredrag i foredrags-

rækken er den 12. november. Læs mere om temaet og sted på vores 

hjemmeside. Det er gratis at deltage. Husk tilmelding til Lise. 
 

Slagelse. Aftencafé den 13. november kl. 18.30.  

Vi mødes på Kongehavecentret, hvor alle er velkommen.  
 

Holbæk. Torsdagscafé den 14. november kl. 14.00-16.00.  

Vi mødes på Fjordstjernen. Alle er velkommen. 
 

Odsherred. Pårørendegruppen i Nyk.Sj. Vi mødes den 19. november 

kl. 19-21. Husk tilmelding. Skriv til dufiodsherred@hotmail.com.  
 

Kalundborg. Onsdagsmødet den 20. november kl. 14.00 – 16.00.  

Vi mødes på Munkesøcentret. Kom og lad os hygge og sammen, som vi  

plejer. Bo tager til bageren og sørger for kaffe/te.  
 

Torsdag den 21. november kl. 13.00 – ca. 17.00.  

Vi holder ´Kreativ Café’, så kom og hyg med os.   
 

Sorø. Medlemsmøde mandag den 25. november kl. 17.00. 

Medlemsmøde og spisning. Husk tilmelding til Lise.  
 

Odsherred. Torsdagscafé den 28. november kl. 14.00 – 16.00. 

Du kan møde os på Sundhedscentret, hvor der er kaffe/te, brød og en snak. 
 

OBS: Tjek vores hjemmeside under ”Medl.info” eller følg med 

på vores Facebookside, hvis der nu kommer et godt tilbud ☺  

 



December 
Sorø. Torsdagscaféne i december på Værkerne kl. 14.00-16.00. 

Du kan møde os den 5. december, den 12. december og den  

19. december. Kom og få et par hyggelige timer sammen med os ☺  
 

Tag med på konference/ juletur med DFDS den 2. - 4. december.  

Se vedlagte flyer. 
 

Sorø. Pårørendegruppen mødes mandag den 9. december  

kl. 18.30 på Værkerne Husk tilmelding til Lise.  
 

Slagelse. Aftencafé den 11. december kl. 18.30.  

Vi mødes på Kongehavecentret, hvor alle er velkommen.  
 

Holbæk. Torsdagscafé den 12. december kl. 13.00 – 16.00.  

Vi har julefrokost på Sidesporet i Holbæk. Læs mere på hjemmesiden. 
 

Kalundborg. Onsdagsmøde den 18. december kl. 14.00 - 16.00.  

Vi mødes på Munkesøcentret. Kom og lad os hygge og sammen,  

som vi plejer. Bo tager til bageren og sørger for kaffe/te. 
 

Sorø. Torsdagscafé den 19. december kl. 13.00 – 17.00.  

Vi holder julehygge i ´Kreativ Julecafé’.  
 

Odsherred. Pårørendegruppen i Nyk.Sj. Vi mødes den 17. december  

kl. 19-21. Husk tilmelding. Skriv til dufiodsherred@hotmail.com.  
 

Odsherred. Torsdagscafé den 26. december kl. 14.00 – 16.00. 

Caféen er lukket på grund af juleferie. 
 

Sorø. Medlemsmøde mandag den 30. december er aflyst.  

Mandagsspisningen holder juleferie. 

 

Vi mødes i det nye år den 2. januar. Vi ønsker alle en rigtig  

glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår ☺ 

  

Mange julehilsner fra bestyrelsen  

 

Hjerneskadeforeningen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  John Pedersen 

Aggersvoldvej 3 D Skolevej 11   

4450 Jyderup 4440 Mørkøv  Suppleant 

Tlf. 28708578 Tlf. 24906293  Annica Granstrøm 

  

    Hjerneskadeforeningen, Amagerfælledvej 56 A, 3 sal, 2300 København 

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

  

  

 Vores socialrådgiver har telefon. 6038 4119 
 

Telefonrådgivning: 
Mandag kl. 17.00-19.00 

Tirsdag kl. 10.00-13.00  

Fredag kl. 10.00 – 13.00 

Mail til foreningens socialrådgiver:  

nina@hjerneskadeforeningen.dk   

noek@hjerneskadeforeningen.dk  
 

Advokatfirma Kroer/Fink - juridisk rådgivning. 

Jakob Fink tlf. 7199 2929  

 
 

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

 

 

 
 

 

 

 

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

hjerneskadeforeningen Vestsjælland 
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