
Her kan I læse om en række spændende tilbud  
 

Husk tilmeldinger til Lise (lise-n@live.dk eller mobil 2299 3972) 

 
                                                       Hjernekonf20 – forårets                               
                                                         konference - på Musholm                  
                                                             Konferencecenter i  
                                                                 Korsør den 5. maj 
 

 
 

Invitation til HjerneKonf20 - forårets store konference 

om hjerneskader og handicappolitik tirsdag den 5. maj 
Hjerneskadeforeningen Vestsjælland inviterer til en spændende dag. 

Deltagerpris kr. 150,00 kroner for foredrag, underholdning og forplejning 

Konferencedato: tirsdag den 5. maj 2020 09.30 til ca. 16.30  
på Musholm Konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør  
 

Fra kl. 09.30 Kaffe/te og brød  
 

Kl. 10.00 Konferencestart  

Velkomst ved Morten Lorenzen og konferencier Martin Knudsen efterfulgt af 

 

Oplæg ved forhenværende sundhedsdirektør og folkesunhedschef, 
speciallæge Torben Cordtz, der også er pårørende til en ægtefælle med en 
hjerneskade. 
Oplægget har overskriften “Mellem to stole”, der henviser til refleksioner over 
prioriteringer i Sundhedsvæsenet, ”Den sociale kontrakt” og handicappolitik.  

 

Ca. kl. 11.30 Frokost, afslapning og networking ved stande. Der beregnes en 
lang frokostpause. Herefter underholdende indlæg ved Martin og Stine 
 

Herefter paneldebat med følgende deltagere: Direktør i 
Hjerneskadeforeningen Morten Lorenzen, regionsrådsformand Heino 
Knudsen, folketingspolitiker Liselott Blixt, borgmester Martin Damm og 
influenser Emil Falster fra #enmil-lionstemmer  
 

Lang kaffepause til afslapning og networking.  

 

Kl. 15.00 Sanne Salomonsen fortæller, og hun og sønnen Victor underholder.  

 

Kl. 16.00 Tak for i dag. 

 
 
 

 

Der tages forbehold for ændringer - gennemførelse af arrangementet 
afhænger af myndighedernes retningslinier i forbindelse med 
coronavirus  

mailto:lise-n@live.dk


 

     På tur med DFDS til Oslo den 17.-19. maj 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søndag den 17. maj kl. 12.30 til tirsdag den 19. maj kl. 10.00 

tager vi igen afsted med DFDS Seaways, og så skal igen  
afsted og opleve en masse nyt sammen 

Vi byder jer alle velkommen ombord i konferencecentret på dæk 11. Her tilbyder vi et foredrag, 

som er relevant for dig/jer. Der vil være en let forplejning til mødet med kaffe/te, en ostemad, 

vand, frugt, lidt sødt og salt. Vi håber, at vi på DFDS Pearl Seaways og hele rejsen til og fra Oslo 

kan tilbyde jer en spændende tur og et inspirerende samvær. 

Turen vil byde på gode oplevelser på båden og i Oslo. Vi kan love dejlig mad og hygge i 

natklubben, hvor der vil være musik og dans.  

En af fordelene ved turen på Pearl Seaways er, at har man brug for en pause, er man kun et øjeblik 

væk fra kahytten. Bemærk, at frokosten og drikkevarer ud over det, som indgår i menuen, ikke er 

med i prisen, tilmelding til Lise senest den 15. april.  

Pris pr. person med 2 x morgenmad, 1 x bustur i Oslo, 2 x aftensmad og 2 x kaffe 

i natklubben, pris i delt dobbeltkahyt: 

Pr. person i dobbeltkahyt/handicapkahyt med vindue: kr. 2.365,- 
Pr. person i enkeltkahyt med vindue: kr. 3.165,- 
Pris for en dobbeltkahyt - Commodorekahyt (dobbeltseng) kr. 5.930,- 
 
Oslobåden er handicapvenlig. Der er elevator mellem alle etager. Receptionen er 
på dæk 7. Konferencelokalerne er som nævnt på dæk 11. 

 

 

Der tages forbehold for ændringer 

 
 



Du/I inviteres til en ”kør-selv-ferie” til Hotel Vejlefjord,  
hvor vi kan tilbyde et spændende foredrag om  

senhjerneskader og pårørende samt rundvisning på 
rehabiliteringscentret Vejlefjord 

 
-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
For opholdet (inkl. foredrag) fra torsdag den 25. til fredag 
den 26. juni er prisen pr. person kr. 995,-.  
 

Sidste dato for bindende tilmelding til Lise er den 15. april 2020. 
Indbetaling til lokalafdelingens konto senest den 1. maj 2020. 

Program: 
 

Torsdag den 25. juni  
 
kl. 13.00  Ankomst. Vi starter med et foredrag og efterfølgende hygge 
kl. 15.00  Kaffepause m/ kage 
kl. 18.00  Der serveres en 2-retters aftenmenu  
kl. 19.30  Aftenkaffe og fælles hygge   
 

Fredag den 26. juni  
 
kl. 08.00 Morgenbuffet (til klokken 09.30)  
kl. 10.00 Rundvisning på Rehabiliteringscentret  
 
 

Der tages forbehold for ændringer 

    



Vil du med på Cruise – og opleve smukke Norge?  
fra lørdag den 29. august til lørdag den 5. september 2020 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luksuscruiset til Geiranger med "Costa Fascinosa" priserne er med ophold i dobbelt 

kahyt. Alle måltider er også med i prisen. Der er kaffe og andet, som man kan 

forsyne sig med på soldækket. Desuden har vi adgang til spændende underholdning 

under hele turen. Vi skal selv betale for de øvrige drikkevarer, det er muligt at købe 

mange typer drikkepakker, Hvis I ønsker drikkepakke skal I være obs på at alle i 

kahytten skal købe samme drikkepakke.  

 

Afsejling fra København, Hellesylt / Geiranger, Bergen, Stavanger, Gøteborg, 

Warnemünde, København. 

 

Bemærk, at der er begrænsede pladser til dette gode tilbud, det betyder, at vi hurtigt 

skal have besked, hvis du/I ønsker at deltage.  

 

Prisen pr. person er i dobbeltkahyt 

 

Indvendig kahyt kr. 5.383,- pr. person 

Udvendig kahyt kr. 6.873,- pr. person 

Balkonkahyt kr. 8.663,- pr. person  

 

Depositum betales snarest kr. 3.000,- (til lokalafdelingens konto). Rest-beløbet 

betales efter nærmere aftale.  

 

Kontakt Lise, hvis du er interesseret i dette tilbud. 

  

 

Der tages forbehold for ændringer 


